
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: TRABALHO, MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

 

ROBERTO ANDERSON DORNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO HUMANA OU ADAPTAÇÃO À LÓGICA DO CAPITAL? 

UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES PRIVADOS DE 

LIBERDADE NA FASE-RS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO ALEGRE 

FEVEREIRO 2012 



ROBERTO ANDERSON DORNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO HUMANA OU ADAPTAÇÃO À LÓGICA DO CAPITAL? 

UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES PRIVADOS DE 

LIBERDADE NA FASE-RS 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa 

de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS) como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Mestre em Educação. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Laura Souza Fonseca 

 

 

 

 

 

 

PORTO ALEGRE 

FEVEREIRO 2012 

 



ROBERTO ANDERSON DORNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO HUMANA OU ADAPTAÇÃO À LÓGICA DO CAPITAL? 

UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES PRIVADOS DE 

LIBERDADE NA FASE-RS 

 

 

Defesa em 28 de Fevereiro de 2012. 

 

BANCA EXAMINADORA 

______________________________________________ 

Prof. Drª. Estela Scheinvar – PPFH / UERJ 
 

______________________________________________ 

Prof. Drª. Ramone Mincato – CCH / UCS 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Alceu Ravanello Ferraro – PPGEDU / UFRGS 

 

______________________________________________ 

Profa. Drª. Laura Souza Fonseca (Orientadora)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À Bianca Elisa por estar ao meu lado diante deste mundo ainda cinza; 

À Jurema Vesolonviski e Valter Borges por terem, mesmo que não intencionalmente, me 
mostrado as contradições e a luta de classes que existem no mundo do trabalho;  

À Luciane Dornelles, por te me ajudado em alguns momentos complicados; 

Ao Luciano Dornelles, por demonstrar diariamente, mesmo que de forma inconsciente, que 
o trabalho constitui a categoria fundante do ser humano-social; 

Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS e ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que possibilitaram a realização desta 
pesquisa;  

Aos colegas de vários seminários e em especial do Grupo Trabalho e Formação Humana 
pelos debates sempre esclarecedores; 

Aos professores da banca de qualificação e agora da banca de defesa da dissertação, 
Professor Alceu Ferraro, Professora Esteja Scheinvar e Professora Ramone Mincato pela 
disponibilidade da leitura e pelas importantes sugestões que propiciaram a realização deste 
trabalho; 

Aos servidores da FASE-RS, em especial, aos setores da Assessoria de Informação e Gestão 
(AIG) e Diretoria Socioeducativa (DSE); 

Por fim, mas não menos importante, 

Agradeço à professora Laura Souza Fonseca, orientadora desta pesquisa, primeiramente 
por ter acreditado nesta proposta, e em seguida por estar sempre muito cuidadosa e solicita 
nas orientações e sugestões para o encaminhamento do trabalho. Agradeço a sua 
paciência, humildade e, sobretudo, por acreditar e buscar na sua prática seja enquanto 
pesquisadora e militante, formas de viabilizar a transformação radical da sociedade.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para K.M. ; V.I.L e F.D. por terem 
me ensinado a pensar. 



 

RESUMO 

 

 

Este trabalho busca analisar os processos de educação dirigidos aos adolescentes em conflito 

com a lei em regime de privação de liberdade na Fundação de Atendimento Socioeducativo 

do Rio Grande do Sul (FASE-RS), tendo como preocupação central a particularidade da 

formação por meio da escola – enquanto formação formal/regular – e da “formação para o 

trabalho” nesse ambiente. Os locais da realização da pesquisa de campo foram a Escola 

Senador Pasqualini da unidade Padre Cacique do Centro de Atendimento Socioeducativo 

(CASE-PC) e o Centro de Convivência (CECON) – local em que são realizadas as oficinas de 

“profissionalização”. Especificamente, esta pesquisa volta-se para os processos de formação 

desenvolvidos no interior de uma instituição de internação em regime fechado e a função que 

a escola e o trabalho têm nesses processos. Esta dissertação pretendeu também, verificar quais 

são as possibilidades e os limites de desenvolvimento de uma educação ampliada, enquanto 

formação humana omnilateral e politécnica. O método que fundamenta esta dissertação é o 

materialismo histórico-dialético, tendo nas categorias de totalidade, historicidade e 

contradição, o suporte para a condução da pesquisa. A metodologia articuladora da pesquisa 

foi o estudo de caso, tendo como técnicas de coleta de dados, o grupo focal, a entrevista 

semiestruturada e as anotações de campo. A principal constatação deste trabalho foi que os 

processos de formação da FASE-RS conduzem a uma aceitação tácita e naturalizada da forma 

de organização social, resultando em propostas que invariavelmente se reduzem a tentar 

“inculcar” ou “incutir” no pensamento dos adolescentes a ideologia da classe dominante. Os 

processos de formação da FASE-RS se reduzem a uma tentativa de fazer os adolescentes 

aceitarem a lógica do sistema capitalista, inviabilizando qualquer posicionamento crítico que 

possibilite aos adolescentes questionarem ou problematizarem a forma de organização social 

atual, ao qual são submetidos e sofrem graves consequências. Com isso, estes processos de 

formação se restringem a alimentar uma esperança de futura inserção no mercado de trabalho 

e afirmar que o adolescente tem condições e precisa se esforçar para se inserir nesta 

sociedade. 

   

 

Palavras-chave: Adolescentes em conflito com a lei. Formação humana. Adaptação à lógica 

do capital. Transformação social. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work seeks to analyze the processes of education directed to adolescents in conflict with 

the law under the deprivation of liberty in the Socio-Educational Services Foundation of Rio 

Grande do Sul (FASE-RS), and as a central concern of special education through the school - 

while formal training / regular - and "job training" in this environment. The locations of the 

survey field were Senador Pasqualini School Unit Chief Priest of the Center for Socio-

Educational Services (CASE-PC) and Social Center (CECON) - where they are held 

workshops of “professionalization”. Specifically, this research turns to the formation 

processes developed within a detention institution in a closed regime and the role that school 

and work have these processes. This dissertation also wanted to verify what are the 

possibilities and limits of development of an expanded education, while training and human 

omnilateral polytechnic. The method underlying this dissertation is the historical and 

dialectical materialism, and the categories of totality, historicity and contradiction, support for 

the conduct of research. The methodology was the organizer of the research case study, with 

the techniques of data collection, focus groups, semi-structured interviews and field notes. 

The main finding of this study was that the processes of formation of the FASE-RS lead to a 

tacit acceptance of and naturalized form of social organization, resulting in proposals that 

invariably boil down to trying to “impress” or “instill” in the minds of adolescents ideology 

the ruling class. The formation processes of FASE-RS are reduced to an attempt to get 

adolescents to accept the logic of the capitalist system, preventing any critical position that 

enables teens to question or problematize the current form of social organization, which are 

submitted and suffer serious consequences. Thus, these formation processes are restricted to 

feeding a hope for future integration into the labor market and said that the adolescent is able 

and must strive to enter in this society. 

 

 

Keywords: Adolescents in conflict with the law. Work and training human. Adaptation to the 

logic of capital. Social transformation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado, orientada pela professora Drª. Laura Souza Fonseca, 

foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), na linha de pesquisa Trabalho, 

Movimentos Sociais e Educação (TRAMSE), como requisito parcial para a obtenção do título 

de Mestre em Educação. A introdução geral desta dissertação é composta por três objetivos 

centrais: o primeiro é relatar brevemente minha história e minha constituição enquanto ser 

humano-social identificado com a classe trabalhadora e subalterna
1
, minha experiência no 

mundo do trabalho, minhas concepções e opções teóricas. O segundo é fazer uma 

apresentação da problemática e dos objetivos que estão colocados para esta pesquisa, assim 

como descrever o método, a metodologia e as técnicas metodológicas utilizadas para a 

consecução dos objetivos. Por fim, objetiva-se apresentar a subdivisão dos capítulos que 

compõem esta dissertação.  

Cabe ressaltar que esta pesquisa, embora seja um trabalho concluído, não deve ser 

compreendido como um trabalho acabado. Nesse sentido, algumas das concepções, 

pensamentos e ideias aqui apresentados podem demonstrar um grau não acabado de 

elaboração ou entendimento teórico de minha parte, o que reflete o processo de constante 

aprendizagem e reformulação na busca pelo conhecimento. Acredito, portanto, ser relevante 

ressaltar alguns pontos interessantes sobre o trabalho de pesquisa. No texto Introdução a uma 

ciência reflexiva (1989), Pierre Bourdieu aborda de forma crítica o ato de pesquisar, 

enfatizando que a pesquisa é algo em aberto e que um objeto de pesquisa não se constrói de 

uma forma rápida, “de uma assentada, por uma espécie de ato inaugural” (BOURDIEU, 1989, 

p.31), antes disso é um trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco. Considero ser 

igualmente relevante a crítica que Bourdieu faz diretamente àqueles que, seguindo uma ideia 

positivista, asseguram que a busca da precisão científica se dá no ato de estudar a fundo um 

objeto extremamente circunscrito.  Contra esse argumento, Bourdieu destaca: 

 
Na prática veremos que se porá a questão dos limites do campo, questão com 

aparência positivista a que se pode dar uma resposta teórica (o limite de um campo é 

                                                           
1
 Ao longo desta pesquisa trabalho com o conceito de classe trabalhadora e subalterna, pois acredito que a classe 

trabalhadora ainda está sob o jugo da classe dominante que representa os interesses do capital, por isso, ainda 

permanecendo, nos termos de Gramsci, como uma classe subalterna. No entanto, ao longo desta dissertação e na 

minha compreensão da atual forma de organização social, vejo que a luta de classe pela hegemonia está cada vez 

mais forte, possibilitando que a classe trabalhadora possa vir a deixar de ser subalterna.    



o limite dos seus efeitos ou, em outro sentido, um agente ou uma instituição faz 

parte de um campo na medida em que nele sofre efeitos ou que nele os produz), 

resposta esta que poderá orientar as estratégias de pesquisa que têm em vista 

estabelecer respostas de fato (BOURDIEU, 1989, p.31). 

 

Ao mesmo tempo, Bourdieu considera que a construção de um objeto científico 

necessita de um rompimento com o senso comum. A relevância desse texto está na crítica que 

o autor propõe, seja pela estrutura do campo, enquanto campo de batalha pelo prestígio 

intelectual, seja na forma de construção e condução de uma pesquisa. Acredito que o ato de 

não ceder à pressa da busca pelo resultado de uma pesquisa pode ser um indicador 

interessante para a pesquisa em trabalho e educação, mais especificamente, na relação do 

trabalho e da educação dirigidas aos adolescentes em conflito com a lei privados de liberdade. 

 

 

PRIMEIRAS PALAVRAS: A FÁBRICA 

 

Nasci na cidade de Caxias do Sul, quarto filho de pais oriundos do campo. Meu pai 

cursou até a 4ª série do ensino fundamental e depois de ter saído do campo trabalhou como 

pedreiro até se aposentar, já depois dos 65 anos de idade. Minha mãe não concluiu a 1ª série 

do ensino fundamental, aprendeu a ler sozinha, com muita dificuldade, com pequenos 

folhetins e com a bíblia, mas não conseguiu aprender a escrever. Trabalhou grande parte da 

vida como empregada doméstica em “casas de família”. Minha mãe não é letrada, mas foi 

justamente ela que me mostrou pela primeira vez o que era a luta de classes com os relatos da 

exploração e humilhação que sofria nas casas em que trabalhava.  

Cresci em um bairro de periferia e aos 16 anos, precisei trabalhar. Conseguir um 

emprego (trabalho assalariado) não foi uma tarefa muito simples. Tentei trabalhar na 

construção civil, mas definitivamente eu não levava jeito, desisti. Restou a fábrica. Entretanto, 

conseguir um emprego em uma metalúrgica, para quem não possui experiência, é um tanto 

complicado. No ano 2000, foi instituído, pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, um 

projeto chamado “Primeiro Emprego”, que dava alguns incentivos fiscais para que empresas 

contratassem jovens sem experiência. Enfim, consegui meu primeiro emprego com carteira 

assinada. O salário inicial era de R$ 1,20 por hora. A jornada de trabalho era de mais de 8 

horas diárias, nas quais eu tinha que montar e soldar reatores de luminárias.   



Possivelmente ali, naquela pequena fábrica, eu tenha encontrado pela segunda vez a 

luta de classes. A extração do meu trabalho excedente (mais-valia) me causava desconforto e 

inquietação. Dois anos na pequena fábrica e no inverno de 2002 fui contratado para trabalhar 

na Fras-le – empresa que pertence ao grupo Randon, um dos maiores do país. Na Fras-le o 

salário duplicara, de R$ 1,20 para R$ 2,50 por hora. Naquele momento, pude pela primeira 

vez pensar em cursar uma faculdade. Entretanto, a exploração, o calor do verão, o frio intenso 

do inverno, a cobrança sistemática por produção e aquele pó branco que respirávamos – o 

amianto – deixava-me sempre desconfortável. 

No ano de 2003 passei a trabalhar no turno da noite e resolvi fazer o vestibular, pois, 

apenas naquele momento conseguiria arcar com as mensalidades da faculdade numa 

universidade privada como a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e com as despesas da 

minha sustentação material, resolvi tentar. Passei a cursar jornalismo e durante o curso fui 

gradualmente constatando que os jornalistas e, sobretudo, as grandes corporações midiáticas, 

constituem-se em um dos segmentos mais reacionários da atualidade e defensores ferrenhos 

do status quo. Como ao entrar na fábrica minha linha de pensamento havia mudado 

radicalmente, decidi não trabalhar para qualquer empresa da “grande mídia”. Com isso, tive 

que permanecer no chão da fábrica de madrugada durante seis anos para conseguir conciliar 

os custos da minha sustentação material com os custos da formação em uma universidade 

muito cara como a UCS.  

Durante a graduação, fui convidado a militar no movimento estudantil, mas por 

trabalhar à noite e ter aulas pela manhã e às vezes à tarde, nunca foi possível uma participação 

efetiva. Participei mais ativamente no movimento sindical, que é forte em Caxias do Sul, 

principalmente em época de dissídio salarial. Frequentei assembleias, discussões, debates e 

algumas paralisações e greves que invariavelmente resultavam num primeiro momento numa 

repressão externa vinda da Polícia Militar e, em seguida, na repressão interna da empresa que 

por vezes ocasionava demissões.  

Na fábrica, conheci alguns companheiros que também sentiam a insatisfação e a 

sobrecarga da exploração. Junto a esses companheiros passei a estudar a teoria marxiana e, a 

partir desse momento, a forma de ver o mundo e as relações sociais que o compreendem 

mudaram radicalmente. 

 

 



REVOLUÇÃO, TOYOTISMO E O PAPEL DA EDUCAÇÃO 

 

Ao passar a estudar a teoria marxiana e após seguindo pela tradição marxista
2
, tive a 

impressão de já ter conhecido a exploração que Marx e Engels retratavam. Engels (1986), em 

a Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra; Marx (2008), em O Capital, sobretudo no 

capítulo sobre a jornada de trabalho. Entretanto, a minha forma de conhecimento naquele 

momento era uma forma “bestializada”. Como Che Guevara disse em conferência na ONU
3
, o 

imperialismo e o capitalismo trazem consigo uma bestialidade congênita, que não tem 

fronteira determinada e não pertence a um único país. Dessa forma, eu consegui compreender 

que toda a exploração e pressão física e psicológica que se passa dentro de uma fábrica nada 

mais são do que a representação e a materialização dessa bestialidade.  

Para Marx, a principal tarefa da classe trabalhadora é conseguir fazer a revolução 

política e social, tomar o poder da classe burguesa – que se mascara em um universalismo 

falacioso –, instaurar a ditadura do proletariado e, finalmente, construir uma sociedade 

comunista. Porém, se realizarmos uma breve análise da história do movimento revolucionário 

ao longo do século XX perceberemos que a revolução preconizada por Marx, que seria levada 

a cabo pelo proletariado em países de capitalismo desenvolvido, ainda não ocorreu. As 

experiências revolucionárias ocorreram em países de capitalismo primitivo, como Rússia, 

México, China, Bolívia, Cuba, Vietnã e Nicarágua. No início deste século Venezuela, 

novamente a Bolívia e o Equador protagonizaram importantes levantes populares – mas que 

em termos leninianos resultaram apenas em uma espécie de “capitalismo de Estado”
4
 e que 

atualmente tem sucumbido a uma burocracia de estatal que inviabiliza o avanço da classe 

trabalhadora. Todos, sem exceção, países de capitalismo primitivo, sem um operariado 

substancial e, sobretudo, sem um proletariado no papel de grande protagonista das 

transformações.  
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Se por um lado tivemos o stalinismo da III Internacional que sufocou o processo 

revolucionário com o ideário do “socialismo num só país”, por outro, vimos que a social-

democracia, com origens em Karl Kautsky e Eduard Bernstein, também subjugou o ideário 

revolucionário ao aceitar, sem qualquer objeção ou contestação, participar da democracia 

representativa liberal-burguesa
5
. Isso, ao longo do século XX, levou praticamente à 

aniquilação das forças dos partidos comunistas, socialistas e social-democratas na Europa. 

Hoje o “Novo Trabalhismo” da Terceira Via
6
 é tão neoliberal quanto o Partido Conservador na 

Inglaterra. O Partido Socialista na França e o Partido Comunista na Itália assistem abismados 

e praticamente aniquilados a ascensão e força de um novo Luis Bonaparte como Sarkozy e de 

um novo Mussolini como Berlusconi
7
. A Europa avança em torno de projetos que visam à 

retirada de direitos e, em última instância, a completa extinção do já moribundo Estado de 

Bem-Estar Social, que só se sustentou durante a segunda metade do século XX a custa da 

exploração dos trabalhadores dos países de capitalismo dependente, chamados de “terceiro 

mundo”. 

Com a atual crise que vive o sistema capitalista, vemos cada vez mais a precarização 

investir sobre as condições e os direitos dos trabalhadores. A Fras-le, ao longo dos seis anos 

em que vendi a minha força de trabalho, se preparava para abandonar o fordismo e entrar na 

Era toyotista – padrão flexível de acumulação (Harvey, 2005). A bibliografia recomendada 

para alguns operários que seriam os futuros “multiplicadores do conhecimento”, era o livro 

Sistema de Troca Rápida de Ferramentas – Uma Revolução nos Sistemas Produtivos, de 

Shigeo Shingo. Conceitos como setup, troca rápida de ferramentas, just in time, preset e 

outros, passaram a vigorar no vocabulário dos operários. Além da pressão pela produção, 

havia uma violência simbólica e psicológica frente aos operários para que se adequassem ao 
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novo método de produção. Era o “novíssimo” Sistema de Produção Fras-le (SPF), baseado no 

Sistema Toyota de Produção (STP). 

Essa nova forma de produção faz parte da característica revolucionária da burguesia, 

analisada por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista. “A burguesia não pode 

existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, portanto as relações de 

produção e, por conseguinte, todas as relações sociais” (1998, p.43). Ora, o sistema toyotista 

transforma de maneira substancial as relações de produção numa fábrica e mais do que isso, 

transforma as relações sociais e subjetivas dos operários e entre os operários, incentivando 

cada vez mais o individualismo e a “meritocracia”. Isso faz com que os operários se afastem 

de sua condição de classe, das lutas históricas por seus direitos e passem a trabalhar para que 

obtenham resultados e promoções individuais. Em resumo, uma das principais modificações 

nas relações sociais entre os operários é o aumento da rivalidade entre eles.  

No meu entendimento, a modificação desse cenário no mundo do trabalho e nas 

relações sociais depende substancialmente da educação como um dos mecanismos para a 

conscientização e a emancipação do ser humano-social. Acredito, no entanto, que a educação 

por si só não provoca ou não realiza transformações, sobretudo, porque historicamente ela tem 

sido utilizada como uma das mais eficientes estruturas de dominação. Essa dominação é 

assegurada pela interiorização da ideologia dominante pela classe trabalhadora (subalterna) e 

pela ausência de uma visão de mundo coerente e contrahegemônica
8
 por parte da classe 

trabalhadora que lhe possibilite a autonomia, ou seja, que lhe possibilite questionar e 

problematizar a sua realidade. Mészáros revela em A Educação para Além do Capital que: 

 
A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu 

modo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não 

pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma 

“internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou 

através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e 

implacavelmente impostas (MÉSZÁROS, 2005, p.35). 

 

Portanto, é necessário romper com essa lógica da educação formal fixada aos padrões 

do capital e alicerçada na escola. Mészáros avalia que a questão fundamental é a necessidade 

de modificar de uma forma duradoura o modo de internalização historicamente prevalecente. 
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Esse autor acredita que por meio de uma modificação radical nesse modo de internalização 

que sustenta a concepção dominante de mundo, o domínio do capital poderá ser quebrado. 

Essa nova configuração social se caracteriza, de um lado, por uma grande 

intensificação do trabalho e pela dificuldade dos partidos de esquerda de representarem a 

classe trabalhadora.  De outro, faz com que vejamos a importância de seres humanos que 

nascem, se formam e vivem nas periferias das cidades de médio e grande porte, 

historicamente subsumidos por uma invisibilidade aterradora e que ainda não estão 

organizados. Muitas crianças e adolescentes, submetidos a essa invisibilidade, crescem num 

ambiente de total abandono por parte do Estado, em que as necessidades básicas não são 

atendidas. Ao mesmo tempo, seus pais e familiares precisam vender sua força de trabalho até 

12 ou 15 horas por dia para conseguirem ter uma condição mínima de vida. Em alguns, ou na 

maior parte dos casos, esses familiares estão excluídos do “mercado de trabalho formal”, 

tendo de conseguir sua subsistência com trabalhos informais e cada vez mais precarizados ou, 

em outros casos, estão cumprindo pena em prisões por algum crime cometido.  

Uma das consequências deste cenário é que essas crianças e adolescentes são 

prematuramente expostos à exploração do trabalho infanto-juvenil ou são cooptados e até 

mesmo conquistados pelo “mundo do crime”. Cresci na periferia de Caxias do Sul e vi 

algumas crianças e adolescentes que cresceram em condições semelhantes as minhas, com 

pouquíssimas condições de conseguirem um emprego, se voltarem para o “mundo do crime”. 

Isso é mais comum do que podemos imaginar. Antes de completarem 18 anos, muitos desses 

adolescentes são apreendidos (presos) por terem cometido algum ato infracional e levados a 

uma unidade do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), para cumprirem uma 

medida “socioeducativa” que tem uma duração máxima de três anos.  

Considero que a educação, sobretudo se tratada como um campo com grande 

potencial contrahegemômico, pode fomentar e disseminar um pensamento crítico sobre a 

história, sobre as relações humanas e sobre as relações de dominação que existem e foram 

historicamente constituídas na sociedade. Durante uma pesquisa de que participei no ano de 

2008, realizada no CASE de Caxias do Sul, entrei em contato com a escola pública estadual 

inserida na unidade que oferecia, naquele momento, o ensino fundamental e médio para os 

adolescentes internos. Essa pesquisa
9
 constatou que as principais dificuldades enfrentadas 

                                                           
9
 Mapeamento do Sistema Socioeducativo de Privação de Liberdade no Estado do Rio Grande do Sul. 

Relatório referente ao município de Caxias do Sul. Relatora: Drª Ramone Mincato; Colaborador: Roberto 

Dornelles. Dezembro de 2008. [Documento digitado, sem publicação]. 



pela unidade no oferecimento do ensino para os internos eram: a defasagem escolar anterior à 

entrada no CASE e o comprometimento dos adolescentes com drogas. Apesar dessas 

dificuldades, todos os adolescentes haviam sido incluídos nas atividades escolares no interior 

daquela unidade. Essa breve experiência que tive dentro da unidade de internação em regime 

fechado do CASE de Caxias do Sul e a experiência de ter convivido com muitos jovens que 

não conseguindo entrar no “mercado de trabalho” entraram no “mercado do crime” me fez 

perceber a importância de realizar uma pesquisa desta natureza no campo da Educação.  

A minha preocupação de pesquisa nesse caso se destina à particularidade da 

formação por meio da escola – enquanto formação formal/regular – e da “formação para o 

trabalho” nesse ambiente. Em outras palavras, o que procuro pesquisar neste trabalho são os 

processos de formação desenvolvidos no interior de uma instituição de internação em regime 

fechado e a função que a escola e o trabalho têm nesses processos. Além disso, pretendo 

verificar quais são as possibilidades e os limites de desenvolvimento de uma educação 

ampliada, enquanto formação humana omnilateral
10

 e politécnica. Portanto, esta pesquisa se 

volta especificamente para um estudo do processo de formação que é realizado na Fundação 

de Atendimento Socioeducativo (FASE-RS). O local da realização da pesquisa de campo foi a 

unidade Padre Cacique do CASE, mais especificamente a Escola Estadual Senador Pasqualini 

e o Centro de Convivência (CECON) – local em que são realizadas as oficinas de 

profissionalização.  

Nesse sentido, a problemática desta pesquisa é definida da seguinte forma: como se 

dão os processos de formação dentro da FASE-RS e qual o papel do trabalho nesses 

processos? Defino como questões de pesquisa: (a) de que forma se estrutura a escola no 

CASE? (b) a quais interesses o ensino dentro da FASE está filiado? (c) qual a concepção de 

trabalho e formação que possuem professores, técnicos e os adolescentes que cumprem a 

medida socioeducativa na FASE? (d) quais são os processos de formação que visam à 

capacitação dos adolescentes tanto no nível técnico como intelectual? (e) como se dão as 

relações e condições de trabalho na FASE no que tange à atuação de professores(as) e 

técnicos(as)?  

O Objetivo principal da pesquisa é verificar como se dão os processos de formação 

dentro do FASE e qual o papel do trabalho nesses processos. Destaco como objetivos 

específicos: (a) verificar se há e qual é a influência do pensamento liberal de Adam Smith e da 
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teoria do Capital humano e da Pedagogia das competências nos processos de formação da 

FASE; (b) averiguar qual a concepção de trabalho e de formação que adolescentes, 

oficineiros(as), professores(as) e os documentos relacionados à educação e à 

“profissionalização” da FASE apresentam; (c) compreender como se dão as relações e quais 

são as condições de trabalho de professores(as) e oficineiros(as); (d) de acordo com os 

resultados, problematizar os limites e possibilidades de uma formação humana voltada a 

adolescentes oriundos da classe trabalhadora e que estão em regime de privação de liberdade. 

Esta pesquisa se coloca numa perspectiva que possa levar em consideração a 

condição socioeconômica (material) dos adolescentes, com vistas a proporcionar uma 

formação humana ominilateral que possa possibilitar-lhes uma real emancipação. Essa 

emancipação não se coloca apenas como objetivo de inseri-los de volta na sociedade 

capitalista, por meio de uma inserção no “mercado de trabalho”, mas que possibilite um 

entendimento da sua condição nessa sociedade e a problematização da sua real situação nela. 

 

 

A QUESTÃO DO MÉTODO E DA METODOLOGIA 

 

Destaco incialmente, embora não pretenda me deter neste debate, que faço uma 

distinção entre método de metodologias. O método está diretamente ligado à concepção de 

mundo, às crenças e ideologias do pesquisador. As metodologias são, por sua vez, 

instrumentos de pesquisa que podem ser utilizados independentemente do método ao qual o 

pesquisador está filiado. 

Com relação ao método, busco trabalhar na perspectiva do materialismo histórico-

dialético. Esta busca se dá pelo fato desta perspectiva estar diretamente ligada ao 

compromisso com a classe trabalhadora e com a necessidade de buscar, no ato da pesquisa, da 

práxis, uma análise da realidade com objetivo de transformá-la. 

A célebre décima primeira tese de Marx sobre Feuerbach descreve de modo 

consistente o objetivo do materialismo histórico-dialético e da minha proposta com a 

realização desta dissertação: “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes 

maneiras; o que importa é transformá-lo” (MARX, 2009, p.122). Com isso, não pretendo 

colocar uma barreira, uma distinção entre teoria (produção do conhecimento) e prática. Ao 



contrário, defendo a necessidade de uma práxis – a busca por uma teoria unida à prática que 

proponha formas de mudanças substantivas na forma de organização social. 

Marx, ao fundamentar sua construção teórica, nunca se preocupou com uma 

sistematização e descrição exaustiva do método utilizado. Entretanto, podemos encontrar no 

posfácio à segunda edição de O Capital alguns apontamentos do método que Marx utiliza. 

Nesse posfácio, Marx procura refutar alguns de seus críticos que, segundo ele, não teriam 

entendido o método empregado na sua obra. Em uma dessas polêmicas Marx utiliza o próprio 

texto de um de seus críticos para definir o seu método: 

 
Para Marx só uma coisa importa: descobrir a lei dos fenômenos que ele pesquisa. 

Importa-lhe não apenas a lei que os rege, enquanto têm forma definida e os liga a 

relação observada em dado período histórico. O mais importante de tudo, pare ele, é 

a lei de sua transformação, de seu desenvolvimento, isto é, a transição de uma forma 

para outra, de uma ordem de relações para outra. Descoberta esta lei, investiga ele, 

em pormenor, os efeitos pelos quais ela se manifesta na vida social. [...] Em 

consequência, todo o esforço de Marx visa demostrar, através de escrupulosa 

investigação científica, a necessidade de determinadas ordens de relações sociais e, 

tanto quanto possível, verificar, de maneira irrepreensível, os fatos que lhes servem 

de base e de ponto de partida. [...] Marx observa o movimento social como um 

processo histórico-natural, governado por leis independentes da vontade, da 

consciência e das intenções dos seres humanos, e que, ao contrário, determinam a 

vontade, a consciência e as intenções (MENSAGEIRO EUROPEU Apud MARX, 

2008, p.27). 

  

Marx, após citar longo trecho de seu opositor, pergunta: “[...] que faz o autor senão 

caracterizar o método dialético?” (MARX, 2008, p.28). Ou seja, a exposição do crítico de 

Marx expunha a forma dialética da pesquisa marxiana.  Marx também demarca a distinção 

entre o seu método e o método hegeliano. Conforme o autor, para Hegel o processo de 

pensamento é o criador do real, sendo esse real apenas uma manifestação externa do 

pensamento; já para Marx, ao contrário de Hegel, o ideal é apenas o material transposto para a 

cabeça do ser humano e por ela interpretado. Essa distinção fica ainda mais evidente na 

Introdução da Contribuição à Crítica da Economia Política onde Marx revela:  

 
Hegel chegou à ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se 

absorve em si, procede de si, move-se de si; enquanto o método que consiste em 

elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento 

para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo mentalmente como coisa concreta. 

Porém, isso não é, de nenhum modo, o processo da gênese do próprio concreto 

(MARX, 2007, p.257).  

 

A premissa marxiana fica, portanto, evidente, assim como ele mesmo enfatizou no 

prefácio da mesma Introdução da Contribuição à Crítica da Economia Política, e na 



Ideologia Alemã: “Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o 

seu ser social que determina sua consciência” (MARX, 2007, p.45). A dialética para Marx é, 

portanto, um processo que parte do ser social em sua relação com a sociedade e a natureza, 

em contraposição à “mistificação” que a dialética atinge no pensamento hegeliano.  

Karel Kosik (1976), ao tratar da dialética, revela que esse método trata 

substancialmente da coisa em si. Entretanto, a coisa em si não se apresenta de forma imediata 

aos seres humanos. O autor revela que para chegar à compreensão da coisa em si é necessário 

realizar um détour
11

. A necessidade desse détour se dá pelo fato de que o ser humano, não 

tendo condições de conhecer a coisa em si, a essência, entra em contato de forma inicial com 

o fenômeno, com a aparência da coisa. Kosik chama essa primeira aproximação de 

pseudoconcreticidade: 

 
O complexo de fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum 

da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 

consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural, 

constitui o mundo da pseudoconcreticidade. [...] O mundo da pseudoconcreticidade 

é um claro-escuro de verdade e engano. O seu elemento próprio é o duplo sentido. O 

fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo, a esconde. A essência se manifesta 

no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial, ou apenas sob certos ângulos e 

aspectos (KOSIK, 1976, p.11). 

 

Kosik ressalta que o fenômeno é justamente aquilo que se manifesta de forma 

imediata, inicial e com mais frequência. Para ele, as formas fenomênicas das coisas, se 

reproduzem no pensamento comum como uma “realidade verdadeira”. Isso ocorre não pelo 

fato de que os fenômenos sejam os mais superficiais ou mais próximos do conhecimento 

imediato, mas pelo fato de que o aspecto fenomênico da coisa é um produto natural da práxis 

cotidiana: 

 
A práxis utilitária cotidiana cria “o pensamento comum” – em que são captados 

tanto a familiaridade com as coisas e o aspecto superficial das coisas quanto a 

técnica de tratamento das coisas – como forma de seu movimento e de sua 

existência. O pensamento comum é a forma ideológica do agir humano de todos os 

dias. Todavia, o mundo que se manifesta ao homem na práxis fetichizada, no tráfico 

e na manipulação, não é o mundo real, embora tenha a “consistência” e a “validez” 

do mundo real; é “o mundo da aparência” (KOSIK, 1976, p.15). 

 

A pseudoconcreticidade, o fenômeno que primeiro aparece é, portanto, uma 

representação da realidade. Segundo Kosik, é uma projeção na consciência do sujeito de 
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determinadas condições históricas. Na visão desse autor, a forma de se alcançar a coisa em si, 

passa diretamente por uma distinção entre representação e conceito; mundo da aparência e o 

mundo da realidade. O modo pelo qual o pensamento capta a coisa em si, a essência é, nas 

palavras de Kosik, a “cisão do único”, ou seja, o rompimento com o plano da aparência como 

algo dado e concluído.  

 
A dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a “coisa em si” e 

sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade. O 

pensamento que quer conhecer adequadamente a realidade, que não se contenta com 

os esquemas abstratos da própria realidade, nem com suas simples e também 

abstratas representações, tem de destruir a aparente independência do mundo dos 

contatos imediatos de cada dia. O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade 

para atingir a concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob o 

mundo da aparência se desvenda o mundo real; por detrás da aparência externa do 

fenômeno se desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento visível, o 

movimento real interno; por trás do fenômeno, a essência (KOSIK, 1976, p.15). 

 

Kosik salienta ainda que o movimento de destruição da pseudoconcreticidade que o 

pensamento dialético procura realizar, não nega a existência dos fenômenos, mas se contrapõe 

e procura destruir a suposta independência desses fenômenos, evidenciando o caráter imediato 

e derivado de sua natureza. O movimento dialético pressupõe a destruição da 

pseudoconcreticidade, procurando trazer à tona a coisa em si, a essência.  

Marx, na Introdução da Contribuição à Crítica da Economia Política, aqui já 

referida, demonstra de forma substancial o processo que procura desvendar a essência de uma 

dada realidade. Para ele, se tomarmos determinado objeto, no caso o seu exemplo é a 

população, ele se apresentará num primeiro momento sempre como “uma abstração”, “uma 

representação caótica”. É preciso levar em conta, no momento da análise, todas as 

determinações que compõem esse objeto. Dessa forma, o pensamento concreto organiza 

determinado objeto não mais como “uma representação caótica”, mas como um “concreto 

pensado” como a síntese das múltiplas determinações que o compõem.  

 
O concreto é concreto, porque é síntese de muitas determinações, isto é, unidade do 

diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo de síntese, 

como resultado, não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de 

partida, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação (MARX, 

2007, p.257). 

 

O processo da chegada ao concreto pensado, à coisa em si, compreende, portanto, o 

rompimento com o concreto abstrato, como a pseudoconcreticidade. Para isso é necessário, 

cabe novamente ressaltar, aquilo que Kosik chamou de détour, um desvio da aparência, da 



pseudoconcreticidade, para que seja possível compreender e analisar as múltiplas 

determinações de um objeto, de uma realidade. No entanto, esse rompimento com a 

pseudoconcreticidade não é, nas palavras de Kosik, o rompimento de um biombo e o 

descobrimento de uma realidade por trás dele escondida, pronta e acabada, existindo 

independentemente da atividade dos seres humanos. 

 
A pseudoconcreticidade é justamente a existência autônoma dos produtos do homem 

e a redução do homem ao nível da práxis utilitária. A destruição da 

pseudoconcreticidade é o processo de criação da realidade concreta e a visão da 

realidade, da sua concreticidade (KOSIK, 1976, p.19, grifos meus). 

 

Kosik avalia – na mesma linha de Marx – que a partir de um movimento em espiral, 

pode-se chegar a um resultado que não era conhecido no ponto de partida. Após fazer 

referência ao percurso entre a imediata e caótica representação e a rica 

totalidade/multiplicidade das determinações e das relações, o autor destaca mais uma vez que 

o todo concreto não é imediatamente cognoscível para o homem, embora seja dado 

imediatamente em forma sensível, na representação, na opinião e na experiência. Para que se 

possa conhecer e compreender este todo e explicá-lo, o ser humano tem de fazer o detóur. 

Nesse processo, o concreto se torna compreensível por meio da mediação do abstrato, o todo 

através da mediação da parte.  

 
O método da ascensão do abstrato ao concreto é o método do pensamento; em outras 

palavras, é um movimento que atua nos conceitos, no elemento da abstração. Para 

que o pensamento possa progredir do abstrato ao concreto, tem de mover-se no seu 

próprio elemento, isto é, no plano abstrato, que é negação da imediaticidade, da 

evidência e da concreticidade sensível. A ascensão do abstrato ao concreto é um 

movimento para o qual todo início é abstrato e cuja dialética consiste na superação 

desta abstratividade. O progresso da abstratividade à concreticidade é, por 

conseguinte, em geral movimento da parte para o todo e do todo para a parte; do 

fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno; da totalidade para a 

contradição e da contradição para a totalidade. O processo do abstrato ao concreto, 

como método materialista do conhecimento da realidade, é a dialética da totalidade 

concreta, na qual se reproduz idealmente a realidade em todos os seus planos e 

dimensões. O processo do pensamento não se limita a transformar o todo caótico das 

representações no todo transparente delineado, determinado e compreendido 

(KOSIK, 1976, p.31, grifos meus).  
 

Nesse ponto, cabe destacar a categoria de totalidade e, mais precisamente, a categoria 

de totalidade concreta. Para o autor, a categoria de totalidade concreta é, sobretudo, uma 

resposta à pergunta: o que é a realidade? Essa forma de procedimento se dá pelo fato de que a 

possibilidade de conhecer a realidade depende, fundamentalmente, de uma concepção de 

realidade explícita ou implícita. Porém, o conhecimento da realidade, enquanto totalidade 



concreta, não é o conhecimento de todos os fatos que compõem, compuseram ou irão compor 

a realidade: isso é algo impossível. Nesse sentido, Kosik explicita de forma categórica ao que 

corresponde a totalidade no sentido materialista histórico: 

 
Como o conhecimento humano não pode jamais, por princípio, abranger todos os 

fatos – pois sempre é possível acrescentar fatos e aspectos ulteriores – a tese da 

concreticidade ou da totalidade é considerada uma mística. Na realidade não 

significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade como um todo estruturado, 

dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classe de fatos, conjunto de fatos) 

pode ser racionalmente compreendido. Acumular todos os fatos (reunidos em seu 

conjunto) não constitui ainda uma totalidade (KOSIK, 1976, p.35, grifos meus).  

 

Com isso, o autor evidencia que o objetivo da dialética, que busca uma totalidade 

concreta, não é o de ser um método que pretenda conhecer, de forma ingênua, todos os fatos, 

todos os aspectos e particularidades da realidade, oferecendo um panorama “total” da 

realidade. O objetivo da dialética enquanto totalidade concreta pode ser sintetizado da 

seguinte forma:  

 
A totalidade concreta como concepção dialético-materialista do conhecimento do 

real significa, portanto, um processo indivisível, cujos momentos são: a destruição 

da pseudoconcreticidade, isto é, da fetichista e aparente objetividade do fenômeno, e 

o conhecimento do caráter histórico do fenômeno, no qual se manifesta de modo 

característico a dialética do individual e do humano em geral; e enfim o 

conhecimento do conteúdo objetivo e do significado do fenômeno, de sua função 

objetiva e do lugar histórico que ela ocupa no seio do corpo social (KOSIK, 1976, 

p.61).  

 

A perspectiva da totalidade concreta da dialética e as contradições entre o todo e a 

parte, a parte e o todo, que daí se originam estão, no método marxiano, sempre permeados 

pela constituição da história. Nesse sentido, Marx revela que as relações entre os seres 

humanos e a natureza e dos seres humanos entre si são fundamentalmente constituídos por 

relações históricas. Na Ideologia Alemã, em polêmica contra os jovens hegelianos de 

esquerda, Marx salienta essa concepção: 

 
Com relação aos alemães, que partem de qualquer pressuposto, temos de começar 

por constatar o primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, 

também, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os seres humanos têm de 

estar em condições de viver para poderem “fazer história”. Mas da vida fazem parte, 

sobretudo, comer, beber, habitação, vestuário e ainda outras coisas. O primeiro ato 

histórico é, portanto, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a 

produção da própria vida material, e a verdade é que esse é um ato histórico, uma 

condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, tal como há milhares de 

anos, tem de ser realizado dia a dia, hora a hora, para ao menos manter os homens 

vivos (MARX E ENGELS, 2009, p.40-41). 



A história é feita pelos seres humanos na própria relação ontológica de formação e 

sustentação dos seres. Na medida em que a organização social se desenvolve, novas formas e 

modos de produção e garantia da vida material vão historicamente sendo construídas. Ao 

tratar das categorias econômicas que compõem o modo de produção capitalista, Marx também 

enfatiza a constituição histórica dessas categorias: 

 
A mais simples categoria econômica, suponhamos, por exemplo, o valor de troca, 

pressupõe a população, uma população que produz em determinadas condições e 

também certo tipo de famílias, de comunidades ou Estados. Tal valor nunca poderia 

existir de outro modo senão como relação unilateral-abstrata de um todo concreto e 

vivo já determinado. Como categoria, ao contrário, o valor de troca leva consigo 

uma existência antidiluviana (MARX, 2007, p.257).  

 

A determinação da categoria “valor de troca”, portanto, está diretamente relacionada 

com a constituição histórica em que mantém sua existência. Dessa forma, a sua existência 

antidiluviana revela seu caráter antigo, sua constituição ligada aos processos e modificações 

históricas. Ao analisar as categorias de “posse”, “dinheiro” e “trabalho”, Marx enfatiza que 

até as categorias mais abstratas, mesmo tendo uma validade para todas as épocas, foram e são 

constantemente um produto de condições históricas, não possuindo qualquer validade senão 

para essas condições e dentro dos limites dessas mesmas condições históricas. 

Ao trabalhar a relação da pesquisa em educação orientada pelo método marxiano 

Frigotto (1989) traz uma excelente contribuição para o entendimento do método materialista 

histórico-dialético proposto pela tradição marxista. Segundo esse autor, é possível pensar o 

materialismo histórico em três perspectivas: o materialismo histórico enquanto postura, 

enquanto método e enquanto práxis.  

Em relação à dialética materialista histórica enquanto postura, Frigotto traça uma 

diferenciação entre as perspectivas fundadas na metafísica e a perspectiva materialista 

histórica. Para a primeira, a investigação toma uma forma linear, a-histórica, lógica e 

harmônica. Para a concepção metafísica, a investigação se apresentada com o pressuposto de 

que os fenômenos sociais são decorrentes de leis naturais e, nesse sentido, podem e devem ser 

observados de forma neutra e objetiva. Em contraposição à perspectiva metafísica, a posição 

materialista histórica se funda na concepção de que o pensamento, as ideias são decorrentes 

da realidade, das leis dos processos que ocorrem no mundo exterior ao pensamento. Dessa 

forma, Frigotto salienta que a “dialética situa-se no plano da realidade, no plano histórico, sob 



a forma da trama de relações contraditórias, conflitantes, de leis de construção, 

desenvolvimento e transformação dos fatos” (FRIGOTTO, 1989, p.75).  

Quanto à proposição da dialética materialista histórica como um método de análise, 

Frigotto enfatiza que o método de análise não pode ser tomado como uma ferramenta 

“asséptica”, utilizada para medir os fenômenos sociais de forma neutra. Para ele, o método 

está diretamente vinculado a uma concepção de mundo. 

 
Na perspectiva materialista histórica, o método está vinculado a uma concepção de 

realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da postura, neste sentido, 

antecede ao método. Este constitui-se numa espécie de mediação no processo de 

apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais. (FRIGOTTO, 1989, p.77). 

 

Ainda com relação ao método de análise, Frigotto destaca a distinção proposta por 

Marx entre método de investigação e método de exposição. Marx, no posfácio à segunda 

edição de O Capital, que já destaquei acima, propõe distinguir formalmente essas duas etapas 

da pesquisa. Para ele: 

 
É mister, sem dúvida, distinguir, formalmente, o método de exposição do método de 

pesquisa. A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima 

que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, 

adequadamente, o movimento real. (MARX, 2008, p.28).  
 

Portanto, é na investigação, segundo Frigotto, que o pesquisador precisa conhecer e 

compreender o fenômeno pesquisado em suas múltiplas determinações. A ordenação de forma 

lógica e coerente da apreensão que se fez da realidade pesquisada no momento da 

investigação fica a cargo da exposição.  

No terceiro aspecto, a dialética materialista histórica enquanto práxis, Frigotto 

salienta que, na construção do conhecimento da realidade numa perspectiva dialética 

materialista o que realmente importa não é realizar uma crítica pela crítica ou buscar o 

conhecimento pelo conhecimento. A crítica e o conhecimento crítico devem estar voltados 

para uma prática que proponha a transformação da realidade anterior tanto no plano do 

conhecimento, como no plano histórico-social.  

 
A teoria materialista histórica sustenta que o conhecimento efetivamente se dá na e 

pela práxis. A práxis expressa, justamente, a unidade indissolúvel de duas dimensões 

distintas, diversas no processo de conhecimento; a teoria e a ação. A reflexão sobre a 



realidade não é uma reflexão diletante, mas uma reflexão em função da ação para 

transformar. (FRIGOTTO, 1989, p.81).  

 

O autor salienta que a ruptura proposta pela filosofia da práxis, em relação ao 

pensamento filosófico anterior, é exatamente que a preocupação fundamental é refletir, 

pensar, analisar a realidade com o objetivo de transformá-la. É possível dizer, portanto, que a 

dialética materialista histórica pressupõe um pesquisador que, ligado a uma posição de classe, 

possa, por meio do método dialético, propor uma análise de determinada realidade social com 

vistas a transformá-la, sem o que a proposição do método materialista histórico cairia num 

vazio. No que refere diretamente ao campo da educação, Frigotto destaca: 

 
Trata-se, primeiro, de perguntarmos qual o sentido “necessário” e prático das 

investigações que se fazem nas faculdades, centros, mestrados e doutorados de 

educação? Não se trata do sentido utilitarista e apenas imediato, ou de uma espécie 

de ativismo. Trata-se de indagar sobre o sentido histórico, social, político e técnico 

de nossas pesquisas. A serviço de que e de quem despendemos nosso tempo, nossas 

forças, e grande parte de nossa vida? (FRIGOTTO, 1989, p.83). 

   

A descrição do método materialista histórico dialético que realizo não tem um caráter 

formal. Acredito ser justificável e necessário uma descrição deste gênero no intuito de colocar 

esta pesquisa numa posição de romper com a forma de pensar dominante e com a própria 

ideologia dominante.  

O que importa destacar neste momento é que tenho buscado trabalhar na perspectiva 

do materialismo histórico-dialético. Isso não implica em nenhum dogma, em nenhuma 

exposição e aplicação in totum das categorias de análise como totalidade, historicidade, 

contradição, mediação, ideologia, fazendo com que elas se tornem vazias e abstratas diante do 

contexto histórico da pesquisa. Minha proposição é de que essas categorias, assim como 

outras que podem surgir ao longo da pesquisa e do processo de análise, sejam tratadas como 

uma constituição sóciohistórica do fenômeno social que estou pesquisando.  

Considero, por fim, importante destacar que a opção pela descrição e pela tentativa 

de realização desta pesquisa dentro da perspectiva materialista, não se dá apenas por motivos 

acadêmicos, mas pelo fato de que essa postura teórico-prática pode, assim como foi destacado 

por Frigotto, propor uma crítica, com vistas a uma transformação do status quo vigente. 

Portanto, para mim essa busca é mais do que uma opção acadêmica, é uma opção de classe. É 

uma opção pela classe trabalhadora  que historicamente tem sido espoliada, vilipendiada pelo 

capital com suas estruturas de dominação e imposição político-ideológicas.  



Em relação às metodologias e às técnicas metodológicas, esta pesquisa tem 

fundamentalmente um viés qualitativo. Minayo (1993) afirma que a pesquisa qualitativa se 

ocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deve ser 

quantificado. De acordo com a autora, essa forma de pesquisa trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Ela avalia 

que: 

 
Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da realidade social, 

pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes. O universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das 

relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa 

dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos (MINAYO, 

1993, p.21).  

 

Na mesma linha de Minayo, Menezes e Silva (2001) definem a pesquisa qualitativa 

como aquela que considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. Ainda segundo as autoras, esse tipo de pesquisa não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas, privilegiando o ambiente natural como fonte direta para coleta 

de dados. Por fim, Menezes e Silva (2001) avaliam que a pesquisa qualitativa é descritiva, 

tendo o pesquisador como instrumento principal. Triviños (1987) destaca que a pesquisa 

qualitativa fundamentada no método dialético, não se restringe a compreensão dos 

significados que surgem de determinados pressupostos, sua preocupação é a busca das raízes 

desses significados, as causas de sua existência, suas relações, num quadro amplo do sujeito 

como ser social e histórico. Portanto, a pesquisa qualitativa baseada no método materialista 

histórico-dialético procura explicar e compreender o desenvolvimento da vida humana e de 

seus diferentes significados no devir dos diversos meios culturais.  

Esta dissertação, no âmbito da pesquisa qualitativa, se caracteriza por ser um estudo 

de caso.  Este tipo de estudo é definido por Yin (2001) como uma investigação científica de 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Um estudo de caso 

pode ter como objeto de análise uma entidade bem definida como um programa, uma 

instituição, um curso, uma disciplina, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade 

social.  



O estudo de caso possui três características fundamentais. De acordo com Ponte 

(1994), as características são as seguintes: 

 
Em primeiro lugar, trata-se de um tipo de pesquisa que tem um forte cunho 

descritivo; em segundo lugar, este tipo de investigação não é experimental. Recorre-

se a ela quando não se tem controle sobre os acontecimentos e não é, portanto, 

possível ou desejável manipular as potenciais causas do comportamento dos 

participantes; em terceiro lugar, um estudo de caso é uma investigação de natureza 

empírica. Baseia-se fortemente em trabalho de campo ou em análise documental. 

Estuda uma dada entidade no seu contexto real, tirando todo o partido possível de 

fontes múltiplas de evidência como entrevistas, observações, documentos e artefatos 

(PONTE, 1994, p. 2-3).  

 

Além de caracterizar essa pesquisa como um estudo de caso, é importante realizar 

uma breve descrição das técnicas metodológicas de coleta de dados que foram utilizadas na 

realização da dissertação. Empreguei, dentro dos parâmetros de um estudo de caso de caráter 

qualitativo, três técnicas: a) grupo focal; b) entrevista semiestruturada; c) anotações de campo.   

O grupo focal é uma técnica que, de acordo com Kind (2004), permite a coleta de 

dados de forma que o pesquisador tenha a possibilidade de ouvir vários sujeitos ao mesmo 

tempo, observando as interações características de um processo em grupo.  A formação de um 

grupo focal é caracterizada pela reunião, feita pelo pesquisador, de uma determinada 

quantidade, em geral entre seis e quinze pessoas que fazem parte do público-alvo de sua 

investigação. O objetivo principal é coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre elas, 

informações acerca de um tema específico. Esta reunião é feita num mesmo local e durante 

certo período. Carlini-Cotrim (1996) define grupo focal da seguinte forma:  

 
Basicamente, o grupo focal pode ser considerado uma espécie de entrevista de 

grupo, embora não no sentido de ser um processo onde se alternam perguntas do 

pesquisador e resposta dos participantes. Diferentemente, a essência do grupo focal 

consiste justamente em se apoiar na interação entre seus participantes para colher 

dados, a partir de tópicos que são fornecidos pelo pesquisador. Uma vez conduzido, 

o material obtido vai ser a transcrição de uma discussão em grupo, focada em um 

tópico específico – por isso grupo focal (CARLINI-COTRIM, 1996, p.3).  

 

Morgan (apud Gondim, 2003) afirma que os grupos focais podem estar associados a 

outras técnicas como a entrevista individual e a observação participante. Tais combinações de 

metodologias dependem dos objetivos da pesquisa. De acordo com esse autor, a utilização de 

grupos focais em sequência às entrevistas individuais, por exemplo, facilita a avaliação do 

confronto de opiniões, já que se tem maior clareza do que as pessoas isoladamente pensam 

sobre um tema específico. 



Nesse sentido, penso que a utilização do grupo focal pode complementar e ser 

complementado ou ser utilizado paralelamente à entrevista individual semiestruturada. 

Conforme Minayo (1993), a entrevista é uma das estratégias mais utilizadas em pesquisa de 

campo. Segundo a autora, a entrevista tem por objetivo construir informações pertinentes para 

um objeto de pesquisa e possibilita a abordagem pelo entrevistador, de temas muito 

importantes. Triviños (1987) caracteriza a entrevista semiestruturada, da seguinte forma: 

 
Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa 

(TRIVIÑOS, 1987, p.146). 

 

Triviños avalia ainda que a entrevista semiestruturada, ao mesmo tempo em que 

valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação. 

Esse tipo de entrevista tem como umas das características principais o fato de ser flexível, 

combinando perguntas abertas e fechadas e permitindo que o informante tenha a possibilidade 

de discorrer sobre o tema proposto. 

 
O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele 

o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O 

entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a 

discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar 

questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso 

o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele (BONI e 

QUARESMA, 2005, p.75). 

 

Ainda de acordo com essas autoras, esse tipo de entrevista pode ser utilizada quando 

o pesquisador deseja delimitar o volume das informações. Com isso, pode obter um 

direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados.  

Por fim, utilizo as anotações de campo para a produção da dissertação com técnica 

auxiliar com o objetivo de facilitar a sistematização do que foi apreendido durante os grupos 

focais e as entrevistas individuais semiestruturadas. Com relação às anotações de campo, 

Triviños (1987) ressalta que vários autores têm desenvolvido ideias em torno do conceito e de 

outros aspectos desta técnica metodológica. De acordo com esse autor, todas as definições 

ressaltam que as anotações de campo consistem fundamentalmente na descrição por escrito de 



todas as manifestações (verbais, ações, atitudes, etc.) que o pesquisador observa nos sujeitos 

que participam da pesquisa. Além disso, as anotações de campo devem registrar as reflexões 

do investigador que surjam em face da observação dos fenômenos. Para Triviños (1987), 

essas anotações representam ou podem representar as primeiras buscas espontâneas de 

significados, as primeiras expressões de explicações dos fenômenos sociais pesquisados. No 

caso desta pesquisa, realizei as anotações de campo por meio de um diário que compreendeu a 

descrição das visitas às unidades de pesquisa de campo. Cabe salientar que as anotações não 

foram feitas de formas densa e sistemática, correspondendo a algumas impressões da 

organização e da relação entre os sujeitos da pesquisa, que subsidiaram a sistematização do 

capítulo de análise.    

Destaco, por fim, que num âmbito geral, a pesquisa de campo foi realizada na 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (FASE-RS), tendo em vista 

duas dimensões específicas: a primeira restritamente ligada à formação escolar (na 

perspectiva de ensino formal em uma escola regular), foi realizada no Centro de Atendimento 

Socioeducativo Padre Cacique (CASE Padre Cacique), mais especificamente na Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Senador Pasqualini; a segunda ligada ao trabalho, tendo como 

medida as oficinas e processos de “profissionalização” oferecidos aos adolescentes, foi 

realização no Centro de Convivência (CECON), local em que são realizados oficinas de 

formação “profissional” destinadas aos adolescentes em regime de internação com 

possibilidade de atividade externa (ICPAE).  

Com relação à formação escolar, os procedimentos de pesquisa foram: (a) 

realização de dois grupos focais sem observações prévias com os adolescentes privados de 

liberdade em regime de internação sem possibilidade de atividade externa (ISPAE), com 

idades entre 14 e 20 anos e que, no momento da pesquisa, estavam frequentando regularmente 

a escola na instituição. O primeiro grupo focal contou com a presença de quatro adolescentes 

e o segundo grupo com a presenta de seis adolescentes, totalizando dez adolescentes que 

participaram desta etapa da pesquisa; (b) realização de um grupo focal com oito 

professores(as) da escola Senador Pasqualini
12

.  

No que tange aos processos de “profissionalização”, a pesquisa de campo 

realizou os seguintes procedimentos: (a) acompanhamento presencial do pesquisador de 

                                                           
12

 O critério de seleção e inclusão dos adolescentes e dos professores foi a manifestação, por parte dos 

adolescentes e dos professores, da disponibilidade de participar da pesquisa. 



algumas oficinas de “profissionalização” que foram descritas no capítulo de análise; (b) 

realização de um grupo focal com seis adolescentes privados de liberdade em regime de 

internação com possibilidade de atividade externa (ICPAE), com idades entre 15 e 19 anos e 

que estavam frequentando regularmente alguma oficina de formação “profissional” oferecida 

pelo Centro de Convivência (CECON). (c) realização de entrevistas individuais 

semiestruturadas com nove oficineiros(as) que ministram oficinas no CECON; (d) análise dos 

projetos que sistematizam a proposta e os objetivos de cada uma das oficinas.  

 

 

DA DIVISÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Em relação à estrutura interna, esta dissertação está subdividida da seguinte forma: 

após esta introdução, no capítulo dois trabalho de forma detalhada com duas perspectivas do 

campo liberal que tratam da educação. A primeira concepção cunhada por Adam Smith no 

século XVIII que previa a necessidade de o governo prover, mesmo que minimamente, a 

educação da classe trabalhadora e a segunda concepção que surge na segunda metade do 

século XX, chamada de Capital humano, tendo em Theodore Schultz um de seus principais 

teóricos. Abordo também, de forma mais sintética, algumas teorias que podem se 

consideradas como derivadas do Capital humano, como a teoria Tecnicista e recentemente, a 

partir da década de 1990, a teoria Neoprodutivista e da Pedagogia das competências.  Ainda 

neste segundo capítulo exponho a concepção de educação na perspectiva da tradição marxista 

e o conceito de trabalho com a sua dupla face – de um lado, ontologicamente fundante do ser 

social e, de outro, como trabalho alienado e alienante, focado na exploração do trabalhador e 

na extração de mais-valia. Também trabalho com os conceitos de formação humana unitária 

(omnilateral) e de politécnica como, nas palavras de Frigotto (2001), horizonte dos processos 

educativos que se articulam aos interesses da classe trabalhadora. 

No terceiro capítulo procuro fazer uma discussão com as teorias que evidenciam que 

as perspectivas da punição e da disciplina têm sido historicamente utilizadas para tratar dos 

sujeitos que supostamente tenham transgredido as normas ou o “contrato social” estabelecido 

pela sociedade. Nesse sentido, trabalho com Foucault (1977) e Wacquant (2001) para 

descrever como se formatou ao longo da história e como se caracteriza contemporaneamente a 

política da utilização da punição e da disciplina como forma de “combate” a miséria e 

controle das classes populares. Neste capítulo também abordo as disposições do Estatuto da 



Criança e do Adolescente (ECA), do Programa de Execução de Medidas Socioeducativas de 

Internação e de Semiliberdade do Rio Grande do Sul (PEMSEIS) e do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) em relação às políticas de atendimento dirigidas aos 

adolescentes em conflito com a lei, fazendo um diálogo com Scheinvar (2005), Silva (2007) e 

Fonseca e Morais (2005) sobre estes documentos. Por fim, realizo um breve debate com uma 

parte bibliografia recente sobre o tema. 

No quarto capítulo, procuro descrever o que, a meu ver, tem sido historicamente a 

constituição do adolescente em conflito com lei. Defendo neste capítulo, que esses 

adolescentes são um produto das condições socioeconômicas em que vivem sob a lógica do 

sistema capitalista. Com isso, seus atos e atitudes que ferem a suposta “normalidade” da 

sociedade, se configuram também em um produto da forma de organização desta sociedade 

que, procuro evidenciar, foi historicamente constituída sob a égide do sistema do capital.  

No capítulo cinco, realizo a análise da pesquisa de campo, apresentando como fonte 

principal a fala dos sujeitos da pesquisa, adolescentes, professores(as) e oficineiros(as) que 

ministram as oficinas no CECON. Procuro evidenciar neste capítulo como os processos de 

formação na escola Senador Pasqualini e no CECON tem sido organizados e dirigidos aos 

adolescentes.  

Por fim, no capítulo seis, teço algumas considerações finais sobre este trabalho. 

Procuro, tendo por base a mediação entre as teorias expostas nos capítulos dois, três e quatro, 

com a análise da pesquisa de campo realizada no capítulo cinco, resgatar as possibilidades e 

os limites de uma formação humana ominilateral dirigida aos adolescentes em conflito com a 

lei.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS E A BATALHA DAS IDEIAS 

 

Neste capítulo realizo uma descrição da abordagem da educação nas perspectivas 

liberal e marxista. O objetivo não é propor um confronto definitivo e sumário entre essas duas 

vertentes teóricas, mas, de acordo com a proposta desta pesquisa, busco verificar em que 

medida essas perspectivas teóricas tem, direta ou indiretamente, influenciado na organização e 

funcionamento da formação (escola e “profissionalização”) do CASE. Também pretendo 

averiguar se poderá haver, de fato, uma alternativa educacional que possibilite uma real 

emancipação humana para esses adolescentes.  

 

 

2.1 A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA LIBERAL 

 

Nesta seção abordo o pensamento de algumas correntes da teoria liberal que trataram 

da educação. Nesse sentido, procuro expor o pensamento de Adam Smith sobre a educação 

que deverá ser dirigida ao povo, bem como as ideias que fundamentaram as teorias do Capital 

humano, do Tecnicismo e do Neoprodutivismo e da Pedagogia das competências.  

 

 

2.1.1 A EDUCAÇÃO PARA O POVO EM ADAM SMITH 

 

O idealismo alemão – que pode ser considerado como uma revolução no campo das 

ideias do pensamento filosófico – é contemporâneo da Revolução Francesa, revolução 

política, que concretizou a chegada ao poder da nova classe burguesa emergente. Essas duas 

revoluções, filosófica e política, foram diretamente acompanhadas pela Revolução Industrial 

(da qual tratarei com densidade no próximo capítulo) que trouxe consigo características 

marcantes. Uma das mais destacadas foi a expropriação de pequenos produtores e artesãos, 

que Marx descreve de forma muito interessante no capítulo XXIV de O Capital, intitulado “A 

assim chamada acumulação primitiva”. Essa expropriação modificou radicalmente o 

processo de trabalho humano, deslocando massas inteiras da população não somente das 

oficinas artesanais para as fábricas, mas também dos campos para a cidade, provocando 

conflitos sociais e transformações culturais.  



Em relação à educação, de acordo com Manacorda (1989), essa Revolução tevr um 

efeito extremamente prejudicial à classe trabalhadora:  

 
A Revolução Industrial muda as condições e as exigências da formação humana. [...] 

Ao entrar na fábrica, que tem na ciência moderna sua maior força produtiva, o ex-

artesão foi expropriado também de sua pequena ciência, inerente ao trabalho; esta 

pertence a outros e não lhe serve para mais nada e com ela perdeu, apesar de tê-lo 

defendido até o fim, aquele treinamento teórico-prático que, anteriormente, o levava 

ao domínio de todas as suas capacidades produtivas: o aprendizado. No lugar do 

aprendizado não ficou nada: os trabalhadores perderam sua antiga instrução e na 

fábrica só adquiriram ignorância (MANACORDA, 1989, p.271). 

 

Adam Smith foi, nas palavras de Ferraro (2009), um dos principais economistas 

clássicos, formulador do liberalismo econômico, possivelmente o “pai” da nova ciência 

denominada Economia Política. Foi também aquele que provavelmente melhor tenha pensado 

e compreendido esse processo de transformação econômico-social que mais afetou a classe 

trabalhadora. Smith, em seu clássico A Riqueza das Nações (1996), publicado originalmente 

em 1776, aborda no livro II em um subcapítulo intitulado Artigo II – Os gastos das 

instituições para a educação da juventude, a questão da educação em geral e também a 

educação dos trabalhadores. O autor, sem deixar de ter em conta o período histórico em que 

vivia, destaca que, com a acentuada divisão do trabalho, a grande maioria da população que 

vive do trabalho, ou seja, que vende a sua força de trabalho para sobreviver, ficava restrita no 

seu trabalho a algumas poucas, por vezes uma ou duas, operações simples. Dessa forma, 

Smith afirma: 

 
O homem que gasta toda sua vida executando algumas operações simples, cujos 

efeitos também são, talvez, sempre os mesmos ou mais ou menos os mesmos, não 

tem nenhuma oportunidade para exercitar sua compreensão ou para exercer seu 

espírito inventivo no sentido de encontrar meios para eliminar dificuldades que 

nunca ocorrem. Ele perde naturalmente o hábito de fazer isso, tornando-se 

geralmente tão embotado e ignorante quanto o possa ser uma criatura humana. O 

entorpecimento de sua mente o torna não somente incapaz de saborear ou ter alguma 

participação em toda conversação racional, mas também de conceber algum 

sentimento generoso, nobre ou terno, e, consequentemente, de formar algum 

julgamento justo até mesmo acerca de muitas das obrigações normais da vida 

privada. Ele é totalmente incapaz de formar juízo sobre os grandes e vastos 

interesses de seu país (SMITH, 1996, p.244).  

 

O autor segue dizendo que a situação em que os trabalhadores pobres se encontram 

em uma sociedade evoluída e civilizada é aquela em que suas múltiplas habilidades 

intelectuais e sociais acabam limitadas a uma única habilidade adquirida de acordo com a sua 

ocupação específica. Nesses termos, Smith recomenda que o Estado tenha melhor atenção 



com as “pessoas comuns” – leia-se classe trabalhadora – e tome alguma providência para que 

o embrutecimento provocado pela divisão do trabalho seja evitado.  

 
A educação das pessoas comuns talvez exija, em uma sociedade civilizada e 

comercial, mais atenção por parte do Estado que a de pessoas de alguma posição e 

fortuna. Estas últimas costumam completar dezoito ou dezenove anos antes de 

iniciar-se nos negócios, profissão ou atividade específica com a qual pretendem 

distinguir-se no mundo. Até então, têm todo o tempo necessário para adquirir ou, ao 

menos, para preparar-se para adquirir mais tarde tudo o que possa recomendá-los à 

estima pública ou torná-los dignos dela (SMITH, 1996, p.245).  

 

Essa diferenciação, entre “pessoas comuns” e as de “posição” e “fortuna”, poderia 

parecer justa, pelo fato de que Smith supostamente estaria preocupado com os trabalhadores, 

com sua formação e com a obrigatoriedade do Estado de suprir essas necessidades. Mas, logo 

que vemos o conteúdo dessa educação proposto pelo grande teórico do liberalismo, 

percebemos qual o seu verdadeiro propósito. Ao invés de um pequeno “verniz” de latim, o 

autor sugeria que ensinassem as matérias essenciais da educação – ler, escrever e calcular – e 

também “os rudimentos da geometria e da mecânica”, dessa forma, o autor acredita que “a 

educação literária dessa classe popular talvez fosse a mais completa possível”.  

Parece-nos evidente que antes de uma preocupação real com a classe trabalhadora, 

Smith estava preocupado com a possibilidade de um maior desenvolvimento do capitalismo 

nascente em sua época. É nesse sentido que autor aventa a possibilidade de uma espécie de 

“meritocracia” para os filhos das “pessoas comuns” para que obtivessem bons resultados na 

aquisição desses conhecimentos. “O Estado pode estimular a aquisição desses elementos mais 

essenciais da educação oferecendo pequenos prêmios e pequenas distinções aos filhos das 

pessoas comuns que neles sobressaírem” (SMITH, 1996, p.247).  

A preocupação de Smith com o desenvolvimento da sociedade capitalista fica 

evidenciada quando o autor destaca as vantagens que o Estado pode obter com a educação dos 

trabalhadores. 

 
Ainda que o Estado não aufira nenhuma vantagem da instrução das camadas 

inferiores do povo, mesmo assim deveria procurar evitar que elas permaneçam 

totalmente sem instrução. Acontece, porém, que o Estado aufere certa considerável 

vantagem da instrução do povo. Quanto mais instruído ele for, tanto menos estará 

sujeito às ilusões do entusiasmo e da superstição que, entre nações ignorantes, 

muitas vezes dão origem às mais temíveis desordens. Além disso, um povo instruído 

e inteligente sempre é mais decente e ordeiro do que um povo ignorante e obtuso. As 

pessoas se sentem, cada qual individualmente, mais respeitáveis e com maior 

possibilidade de ser respeitadas pelos seus legítimos superiores e, 



consequentemente, mais propensas a respeitar seus superiores (SMITH, 1996, p. 

249). 

 

O desconforto de Smith com o embrutecimento das “camadas inferiores do povo” 

parece estar diretamente ligado ao controle de possíveis e temíveis desordens provocadas por 

um “povo ignorante”. Ao contrário da desordem, um povo educado pode ser dócil e saber 

respeitar aqueles que legitimamente e por que não dizer, naturalmente são os seus superiores.  

Marx em O Capital (2008, p.418) faz referência à educação proposta por Adam 

Smith, dizendo que esse autor, no intuito de evitar a degeneração completa do povo em geral, 

oriunda da divisão do trabalho, recomenda o ensino popular pelo Estado, mas em doses 

prudentemente homeopáticas. Em outros termos, embora Marx reconheça que Smith ao 

menos tenha pensado na educação direcionada à classe trabalhadora, o seu pensamento ainda 

estava carregado da distinção que, para a burguesia é habitual, entre a educação que deve ser 

dada às classes “superiores” e aquela a ser oferecida às classes “inferiores”. Livrar-se dessa 

distinção seria impossível para Smith enquanto, nas palavras de Marx, não se despojasse de 

sua pele burguesa.   

 

 

2.1.2 CAPITAL HUMANO, TECNICISMO, NEOPRODUTIVISMO E A PEDAGOGIA DAS COMPETÊNCIAS 

 

No início da década de 1960, a chamada teoria do Capital humano passa a ser 

difundida nos meios educacionais de forma muito positiva, sendo saudada, como lembra 

Saviani (1984), como a definitiva demonstração do valor da educação. A consequência disso é 

que a educação passou a ser entendida como algo decisivo do ponto de vista do 

desenvolvimento da economia. A origem da teoria do capital humano é encontrada na teoria 

econômica, sobretudo, em economistas da Universidade de Chicago como Gary Becker, Jacob 

Mincer e principalmente Theodore Schultz, que em 1963 publicou O valor econômico da 

educação sistematizando os traços fundamentais desta teoria.  

Para desenvolver sua teoria, Schultz (1973 [1963]) considera necessário fazer uma 

distinção entre educação e instrução. Para ele, a educação envolve além da instrução, o 

processo de pesquisa. A instrução passa a ser um conceito aplicado aos “serviços 

educacionais” ministrados pelas escolas primárias, secundárias e por institutos superiores. O 

capital humano se define como uma aquisição, feita pelos seres humanos, de maior 



quantidade e melhor qualidade de instrução. A instrução pode ser considerada o maior 

investimento em capital humano, pois conforme Schultz: 

 
A instrução tanto pode proporcionar satisfações no presente (prazer imediato com a 

companhia dos colegas de colégio) quanto no futuro (capacidade crescente de 

saborear os bons livros). Quando os benefícios ocorrem no futuro, a instrução tem as 

características de um investimento. Como um investimento, tanto pode afetar as 

futuras despesas como as rendas. [...] O componente de produção, decorrente da 

instrução, é um investimento em habilidades e conhecimento que aumenta futuras 

rendas e, desse modo, assemelha-se a um investimento em (outros) bens de 

produção (SCHULTZ, 1973, p.23-24, grifos meus). 

  

Para Schultz, a capacidade produtiva do trabalho (força de trabalho) se caracteriza 

por ser um meio de produção que é produzido pelos próprios produtores. Em outras palavras, 

entendo que a formulação teórica do economista estadunidense aponta para a ideia de que os 

seres humanos produzem a si mesmos enquanto “recursos humanos” disponíveis e flexíveis 

para ingressarem como força de trabalho no mercado capitalista.  

 
A instrução aumenta a capacidade de adaptação das pessoas face às flutuações das 

oportunidades de emprego, associadas ao crescimento econômico. Quando um 

trabalhador estabilizado se defronta com tal situação, talvez tenha que trocar o seu 

atual emprego por outro e, até mesmo, abandonar determinada especialidade, em 

declínio, por outra parte que ofereça melhores oportunidades de trabalho 

(SCHULTZ, 1973, p.56). 

 

Frigotto (1984) destaca que na teoria de Schultz, a educação passa a ser o principal 

capital humano, pois é concebida como algo que possibilitará a produção ou aquisição de 

capacidade de trabalho. Dessa forma, cabe enfatizar, a educação se torna um investimento 

como qualquer outro: 

 
O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um conjunto 

de habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas atividades, 

transmissão de um determinado volume de conhecimentos que funcionam como 

geradores de capacidade de trabalho e, consequentemente, de produção. De acordo 

com a especificidade e complexidade da ocupação, a natureza e o volume dessas 

habilidades deverão variar. A educação passa, então, a constituir-se num dos fatores 

fundamentais para explicar economicamente as diferenças e capacidades de trabalho 

e, consequentemente, as diferenças de produtividade e renda (FRIGOTTO, 1984, 

p.40-41). 

 

Conforme Frigotto (1984), a teoria do capital humano faz com que o investimento na 

aquisição desse capital de “fator humano” sirva para justificar, do ponto de vista 

macroeconômico, o aumento de produtividade e o elemento para a superação do atraso 

econômico de um determinado país.  



Saul (2004) afirma que a teoria do capital humano tem como particularidade 

constituir-se como um novo ramo da economia que resulta da pressão sobre a composição 

orgânica do capital, ocorrida a partir do aumento da competição internacional e da aceleração 

das invenções e inovações tecnológicas, após a Segunda Guerra Mundial. Subsidiado no 

economista marxista Ernest Mandel, o autor destaca que: 

 
O estímulo à intensificação do processo de trabalho, à aceleração da divisão do 

trabalho, da sua racionalização e especialização, colocou em cena a necessidade de 

se definir efetivamente a “rentabilidade material” dos gastos feitos na educação e a 

se mencionar às claras o imperativo das “inversões produtivas” no sistema 

educacional. Ou seja, a teoria do capital humano vem a reboque de uma 

transformação substantiva no movimento do capital, que tem sua dinâmica alterada, 

de acordo com Mandel, em razão da modificação do seu tempo de rotação na 

economia (SAUL, 2004, p.265). 

 

Este autor afirma que a teoria do capital humano teve também a função de se 

contrapor à organização dos sindicatos de trabalhadores através do incentivo à competição 

entre os próprios trabalhadores e à individualização dos salários. 

 
Deste ponto pode-se visualizar outra maneira em que Schultz deixa perceber a 

sutileza política da teoria que patrocina, intencionalmente ou não. O investimento 

humano, como habilidade que passa a ser parte do indivíduo, seu capital, não pode 

ser vendido, como ele declara. Na forma de “serviço” ou “atividade”, porém, o 

investimento humano (como esforço humano, trabalho) pode ser alugado em troca 

de pagamento por tempo determinado (SAUL, 2004, p.266-267). 

 

 A tese central da teoria do capital humano, portanto, vincula educação com a 

distribuição de renda e com o desenvolvimento econômico, configurando-se, como destaca 

Frigotto (1984), numa “teoria do desenvolvimento”. Ao mesmo tempo, correspondendo ao 

período histórico em que foi formulada, a teoria do capital humano torna-se uma importante 

ferramenta a favor do capital na sua luta contra o trabalho. Ao postular que o trabalhador, 

deva tornar-se um “capitalista” e adquirir conhecimento e diversas habilidades que 

representem valor econômico, esta teoria nada mais faz do que mistificar a lógica do sistema 

do capital e do modo de produção capitalista. Em última análise, essa teoria mistifica a luta de 

classe entre capitalistas e trabalhadores o que revela o seu grande potencial para atuar na 

função de apologista das relações sociais de produção da sociedade burguesa. 

Ainda na segunda metade do século XX, surge como teoria educacional a Pedagogia 

tecnicista que, de acordo com Saviani (1984, 2007), tem como característica principal a 

pretensão de objetivar o trabalho pedagógico. Esse processo, por sua vez, se daria da mesma 



forma que ocorreu na Revolução Industrial com o processo fabril. O pressuposto central dessa 

pedagogia é a neutralidade científica e sua principal inspiração se manifesta nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade. “A pedagogia tecnicista advoga a reordenação do 

processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional” (SAVIANI, 2007, p.379).  

Com a pedagogia tecnicista buscou-se planejar a educação de um modo em que a 

organização escolar se tornasse racional e capaz de minimizar as interferências subjetivas que, 

por ventura, a impedisse de obter a eficiência desejada. 

 
Na pedagogia tecnicista o elemento principal passa a ser a organização dos meios, 

ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados à condição de 

executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle 

ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, 

imparciais. A organização do processo converte-se na garantia de eficiência, 

compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de 

sua intervenção (SAVIANI, 2007, p.380). 

 

A educação, que já foi considerada como autônoma pelo pensamento escolanovista, 

com a pedagogia tecnicista passa a ser concebida como um subsistema em que o seu 

funcionamento eficaz é essencial ao equilíbrio do sistema social mais amplo do qual é parte 

componente. Entretanto, Saviani chama atenção para o fato de que a pedagogia tecnicista, ao 

tentar transpor para a escola uma forma de funcionamento característico do sistema fabril, 

perdeu de vista a especificidade da própria educação, ignorando que a articulação entre escola 

e processo produtivo se dá de modo indireto e por meio de mediações complexas. 

Por fim, o autor avalia que, se para a pedagogia tradicional o ponto central era 

aprender e para pedagogia nova aprender a aprender, para a pedagogia tecnicista a questão 

essencial é aprender a fazer. Com isso essa teoria provocou uma reorganização das escolas 

que passaram por um crescente processo de burocratização.  

 
Acreditava-se que o processo se racionalizava à medida que se agisse 

planificadamente. Para tanto, era mister baixar instruções minuciosas sobre como 

proceder com vistas a que os diferentes agentes cumprissem cada qual as tarefas 

específicas acometidas a cada um no amplo espectro em que se fragmentou o ato 

pedagógico (SAVIANI, 2007, p.381). 

 

Dessa forma, Saviani conclui que a pedagogia tecnicista acabou por contribuir para 

aumentar o caos no campo educativo, ocasionando um grande nível de descontinuidade, 

heterogeneidade e fragmentação que praticamente inviabilizou o trabalho pedagógico. 



A partir dos anos 1990, Saviani (2007, p.423) evidencia que uma nova teoria da 

educação – o neoprodutivismo – surge ligada diretamente com o novo padrão de acumulação 

do capital – o padrão flexível, ou modelo toyotista – e com a nova ideologia dominante, o 

neoliberalismo e sua variante cultural, o pós-modernismo. O traço mais característico desse 

período é o ataque frontal ao Estado regulador e uma defesa muito forte ao Estado liberal 

pensado pelos clássicos, sobretudo, em relação a uma suposta autorregularão do mercado. 

Nesse novo cenário, Saviani enfatiza que as ideias pedagógicas sofrem uma pesada inflexão: 

 
Passa-se a assumir no próprio discurso o fracasso da escola pública, justificando sua 

decadência como algo inerente a forma do Estado de gerir o bem comum. Com isso 

se advoga também, no âmbito da educação, a primazia da iniciativa privada regida 

pelas leis do mercado (SAVIANI, 2007, p.426). 

 

Essa nova teoria, diretamente ligada à reconversão produtiva, requer “novos” 

trabalhadores, que em lugar de uma estabilidade de emprego como tinham no modelo fordista, 

estejam aptos a disputar cotidianamente uma posição conquistada, o que leva o trabalhador a 

adaptar-se a adotar os princípios das empresas, elevando sistematicamente sua produção. 

Nesse contexto, a educação escolar recebe grande ênfase no sentido de que pode proporcionar 

a formação desses novos trabalhadores. “Manteve-se a crença na contribuição da educação 

para o processo econômico-produtivo, marca distintiva da teoria do capital humano. Mas seu 

significado foi substantivamente alterado” (SAVIANI, 2007, p.427).  

Como vimos, o capital humano compreendia a educação como tendo a função de 

preparar as pessoas para atuar num mercado de trabalho que exigia um trabalhador com 

educação e mão-de-obra qualificada. Essa lógica foi ligada às demandas coletivas, que 

visavam o crescimento econômico do país e, por consequência, da riqueza social – 

pensamento característico dos anos 1960-1970. O autor enfatiza, no entanto, que na década de 

1990 prevalece a lógica da satisfação dos interesses privados. 

 
Nesse novo contexto não se trata mais da iniciativa do Estado e das instâncias de 

planejamento visando a assegurar, nas escolas, a preparação da mão-de-obra para 

ocupar postos de trabalho definidos num mercado que se expandia em direção ao 

pleno emprego. Agora é o indivíduo que terá de exercer sua capacidade de escolha 

visando a adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de 

trabalho. E o que ele pode esperar das oportunidades escolares já não é o acesso ao 

emprego, mas apenas a conquista do status de empregabilidade. A educação passa a 

ser entendida como um investimento em capital humano individual que habilita as 

pessoas para a competição pelos empregos disponíveis (SAVIANI, 2007, p.428). 

 



O fato, portanto, de não haver uma empregabilidade assegurada, faz com que diante 

deste cenário, uma característica fundamental da nova organização social e da ordem 

econômica a ela correspondente seja a exclusão, pois não há lugar para todos no mercado de 

trabalho formal, como havia, em dada medida, no modelo fordista. O resultado disso na 

escola é o surgimento daquilo que o autor chama de “pedagogia da exclusão”, essa pedagogia 

consiste em:  

 
Preparar indivíduos para, mediante sucessivos cursos dos mais diferentes tipos, se 

tornarem cada vez mais empregáveis, visando a escapar da condição de excluído. E, 

caso não consigam, a pedagogia da exclusão lhes terá ensinado a introjetar a 

responsabilidade por essa condição (SAVIANI, 2007, p.429). 

 

Essa “pedagogia da exclusão” é pontecializada por uma Pedagogia das competências 

que, segundo Ramos (2008) define-se por seus objetivos e é validada pelas competências que 

produz. Ramos destaca que o surgimento da pedagogia das competências corresponde a um 

fenômeno observado no mundo produtivo; a eliminação de postos de trabalho e redefinição 

dos conteúdos de trabalho à luz do avanço tecnológico, promovendo um reordenamento social 

das profissões. Araujo (2004) destaca algumas características que marcam a pedagogia das 

competências na sua origem e que favoreceram a sua ascensão: 

 
A crise do modelo de acumulação do capital de produção em massa para consumo 

em massa, baseado nos princípios do taylorismo e do fordismo; a resistência 

operária ao trabalho fragmentado e repetitivo; a globalização da economia; o 

progresso das tecnologias de produção e de processamento das informações e o 

avanço das políticas neoliberais no mundo. [...] Ela é parte do novo contexto social e 

como tal se insere como mais um elemento de mediação das relações conflituosas 

entre capital e trabalho. Surge associada à necessidade objetiva de um tipo de 

formação desvinculada da noção de postos de trabalho e capaz de responder às 

permanentes flutuações das demandas por novas capacidades operativas dos 

trabalhadores (ARAUJO, 2004, p. 498-499). 

 

Ramos (2008) destaca que, neste cenário, ocorre no mundo do trabalho um 

deslocamento do conceito de qualificação para o conceito de competências. Enquanto o 

primeiro havia se consolidado como um dos conceitos-chave para a classificação dos 

empregos, tendo como característica a multidimensionalidade social e coletiva, apoiando-se, 

sem rigidez, na formação recebida inicialmente, a competência destaca os atributos 

individuais do trabalhador.  

 
Segundo o discurso contemporâneo das empresas, o apelo às competências 

requeridas pelo emprego já não está ligado (ao menos formalmente) à formação 



inicial. Ou, em outras palavras, as práticas cognitivas dos trabalhadores, necessárias 

e relativamente desconhecidas, podem não ser representadas pelas classificações 

profissionais ou pelos certificados escolares. Essas competências podem ter sido 

adquiridas em empregos anteriores, em estágios, longos ou breves, de formação 

contínua, mas também em atividades lúdicas, de interesse público fora da profissão, 

atividades familiares etc... (RAMOS, 2008, p.300). 

  

Ramos (2002) ressalta que o deslocamento da qualificação para as competências no 

plano do trabalho resultou em outro deslocamento, desta vez no plano pedagógico. A ideia 

difundida em relação à apropriação da noção de competência pela escola é que a competência 

seria capaz de promover uma relação direta entre formação e emprego. Com isso, a autora 

observa que ocorreu uma organização e legitimação da passagem de um ensino centrado em 

um conhecimento provindo das disciplinas para um ensino definido pela produção de 

competências verificáveis em situações e tarefas específicas. Essas competências devem, de 

acordo com Ramos (2008), ser definidas com referência às situações que os alunos deverão 

ser capazes de compreender e dominar. 

 
Em vez de se partir de um corpo de conteúdos disciplinares existentes, com base no 

qual se efetuam escolhas para cobrir os conhecimentos considerados mais 

importantes, parte-se das situações concretas, recorrendo-se às disciplinas na medida 

das necessidades requeridas por essas situações (RAMOS, 2002, p.221). 

  

De acordo com Ramos (2002) a noção de competência associa-se a novas 

concepções do trabalho baseadas na flexibilidade e na reconversão permanente, em que se 

inscrevem atributos como autonomia, responsabilidade, capacidade de comunicação, 

polivalência. Neste contexto, o modelo de ensino técnico e profissionalizante baseado nesta 

pedagogia se afirma como o resultado de diversos fatores que expressam um compromisso 

direto com o processo de acumulação capitalista. A busca dessas “novas formas” de educar os 

trabalhadores corresponde ao contexto político-econômico neoliberal, permeada, de acordo 

com Ramos (2008), pela chamada “cultura” pós-moderna. Neste contexto, a autora destaca 

que a educação passa a ter a função de adequar psicologicamente os trabalhadores aos novos 

padrões de produção.  

 
O novo senso comum, de caráter conservador e liberal, compreende que as relações 

de trabalho atuais e os mecanismos de inclusão social se pautam pela competência 

individual. A competência, inicialmente um aspecto de diferenciação individual, é 

tomada como fator econômico e se reverte em benefício do consenso social, 

envolvendo todos os trabalhadores supostamente numa única classe: a capitalista; ao 

mesmo tempo, forma-se um consenso em torno do capitalismo como o único modo 

de produção capaz de manter o equilíbrio e a justiça social. Em síntese, a questão da 

luta de classe é resolvida pelo desenvolvimento e pelo aproveitamento adequado das 



competências individuais, de modo que a possibilidade de inclusão social subordina-

se à capacidade de adaptação natural às relações contemporâneas. A flexibilidade 

econômica vem acompanhada da psicologização da questão social (RAMOS, 2008, 

p.302-303). 

 

Dessa forma, segundo a autora, a pedagogia das competências reconfigura o papel da 

escola fazendo com que ela se torne uma instituição mediadora da constituição de uma 

“profissionalização” que implica preparar os indivíduos para a mobilidade permanente entre 

diferentes ocupações numa mesma empresa ou entre diferentes empresas, para o subemprego, 

para o trabalho autônomo ou para o não-trabalho (RAMOS, 2008, p.304).  

Conforme Araujo (2004), o objetivo central da pedagogia das competências se 

restringe à formação para o atendimento imediato das demandas dos setores produtivos e para 

o ajustamento das capacidades humanas aos ambientes onde os indivíduos estão inseridos. 

Frigotto (1995) apud Ramos (2002), ao qualificar as bases histórico-sociais em que se 

fundamentam as novas exigências educativas, afirma que essas exigências, materializadas 

pela pedagogia das competências, se configuram como um rejuvenescimento, uma espécie de 

reavivamento da teoria do capital humano em tempos de acumulação flexível e 

neoliberalismo. 

Tendo sempre em vista a educação e a formação destinada aos adolescentes em 

conflito com a lei, que constituem o objeto desta pesquisa, considero importante perguntar: 

esses modelos de educação descritos e brevemente analisados acima podem servir de modelo 

para uma educação e formação dirigida a esses adolescentes? Em seguida descrevo e também 

analiso brevemente a educação e a formação originada pela tradição marxista de pensamento. 

 

 

2.2 TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA: A PERSPECTIVA DA TRADIÇÃO MARXISTA 

 

Esta seção busca fazer um resgate da tradição marxista no que tange à sua concepção 

sobre o trabalho e a formação humana – enquanto educação ampliada. A proposta inicial é 

fazer uma descrição histórica e social da forma como a tradição teórica marxista tem 

formulado uma proposta de formação humana e sua concepção de trabalho. Com isso, 

acredito que, a partir da análise empírica, será possível verificar a possibilidade de se 

trabalhar nessa perspectiva em um projeto educacional que busque no trabalho (enquanto 

princípio educativo) e na formação humana (enquanto educação unitária e ampliada) uma 



proposta que dê conta das necessidades dos adolescentes internos nas unidades de privação de 

liberdade. 

Ao fazer a abordagem histórica na perspectiva da tradição marxista, foi necessário, 

com o objetivo de elucidar as categorias de trabalho e formação humana, buscar em autores 

como Marx (2008), Gramsci (1982), Manacorda (1989, 1990), Nosella (1992), Krupskaia 

(1986), Kuenzer (2005), Frigotto (2005), Antunes (2003) e Mészáros (2005), entre outros, as 

definições dessas categorias. Acredito que o campo de confluência entre esses autores, no que 

diz respeito à educação, é propor uma formação humana unitária, omnilateral, que busque o 

desenvolvimento de todas as potencialidades dos seres humanos, ao mesmo tempo em que 

buscam pensar o trabalho enquanto categoria ontocriativa, fundamente do ser humano-social. 

 No entanto, ao propor esta perspectiva não estou defendendo e compreendo que 

nenhum destes autores defende que sob a égide do modo de produção capitalista possamos 

alcançar o objetivo de garantirmos as oportunidades a os seres humano-sociais de 

desenvolverem todas as suas potencialidades. O que proponho neste momento é que essas 

categorias servem como contrapondo necessário ao pensamento hegemônico que defende a 

manutenção da ordem social que privilegia uma minoria da população – a classe burguesa – 

em detrimento da grande maioria pertencente à classe trabalhadora.     

 

 

2.2.1 O TRABALHO: ENTRE A NECESSIDADE E A EXPLORAÇÃO 

 

A primeira das categorias é o trabalho, que abordo seguindo a linha de pensamento 

da teoria marxiana. Para Marx, o trabalho é entendido de duas formas: a primeira no sentido 

de que o trabalho se constitui como uma categoria fundante do ser humano-social, produtor 

fundamentalmente de valores-de-uso; a segunda forma no sentido de que o trabalho, a partir 

do advento da propriedade privada e da divisão social do trabalho
13

, se torna algo estranho, 

alienado e alienante, servindo como fonte de exploração e acumulação capitalista, a partir do 

momento em que se coloca majoritariamente como produtor de valores-de-troca, de 

excedente, de mais-valia.    

Com relação à primeira forma, Marx e Engels defendem a ideia de que o trabalho é o 

primeiro e mais importante momento que passa, de fato, a distinguir o ser humano dos 
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 O advento da propriedade privada e da divisão social corresponde ao momento em que ocorre a expropriação 

dos trabalhadores dos meios de produção de sua vida material.     



animais. Em A Ideologia Alemã (1989 [1845]), eles afirmam que a distinção real entre seres 

humanos e animais só começa a existir quando os seres humanos iniciam a produção de seus 

meios de vida, ou seja, quando os seres humanos, por meio do trabalho, passam a buscar e 

produzir os meios que garantam a sua existência. A garantia das formas de reprodução da vida 

material dos seres humanos se dá por meio de um processo em que os próprios seres 

humanos, através de suas ações, regulam e controlam o seu intercâmbio com a natureza: 

 
[...] Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as 

forças naturais de seu corpo – braços, pernas, cabeça e mãos –, a fim de apropriar-se 

dos recursos da natureza imprimindo-lhes forma útil e vida humana. Atuando assim 

sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria 

natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu 

domínio o jogo das forças naturais (MARX, 2008, p. 211).  

 

De fato, os animais podem também realizar esse intercâmbio com a natureza, mas o 

que os diferencia dos seres humanos é o caráter teleológico que o ser humano tem em relação 

ao trabalho. De acordo com Antunes (2003) o trabalho é resultado de um pôr teleológico que 

o ser social tem ideado em sua consciência, fenômeno que distingue definitivamente o ser 

humano-social dos animais, pois estes últimos não possuem esse “ideado” no seu ser 

biológico, ou seja, os animais não podem trabalhar, pois o trabalho pressupõe essa ideia de 

finalidade. Marx exemplifica essa característica do ser humano ao dar um exemplo simples da 

diferença entre uma abelha e um arquiteto: 

 
Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa 

operações semelhantes às do tecelão e a abelha supera mais de um arquiteto ao 

construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que 

ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do 

processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na 

imaginação do trabalhador (MARX, 2008, p. 212). 

 

Antunes (2003), fundamentado em Lukács, afirma que para Marx, diferente de 

Aristóteles ou Hegel, o trabalho não é entendido como uma das diversas formas fenomênicas 

da teleologia em geral, mas como o único ponto onde a posição teleológica pode ser 

ontologicamente demostrada como um momento efetivo da realidade material.  

 
Não precisamos repetir a definição que Marx ofereceu para constatar que todo 

trabalho seria impossível se não estivesse precedido por esse tipo de posição, o de 

determinar o processo em todas as suas fases (LUKÁCS apud ANTUNES, 2003, 

p.137).  
 



Na visão de Lukács, ainda citado por Antunes, só se poderá falar em ser social 

quando entendermos que sua gênese, seu elevar-se em relação à própria base e à aquisição de 

autonomia, se baseia no trabalho, na realização de contínuas posições teleológicas. O trabalho 

nessa perspectiva é, portanto, aquilo que o ser humano conscientemente realiza a fim de 

garantir a sua sobrevivência material. Ele é, nas palavras de Engels (2004 [1896]), a condição 

básica e fundamental de toda vida humana. Em síntese, Antunes (2003) ressalta que a 

importância da categoria trabalho está em que ela se constitui como fonte originária, primária, 

de realização do ser social, protoforma da atividade humana, fundamento ontológico básico 

da omnilateralidade humana. 

Já o caráter do trabalho em sua segunda forma, o trabalho alienado, é exposto por 

Marx, nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844 ou apenas Manuscritos de 1844 e em A 

ideologia alemã de 1845. Esse caráter é provocado pela divisão social do trabalho que surge 

efetivamente a partir do momento em que ocorre uma divisão entre trabalho material e 

intelectual. A manufatura e a fábrica capitalista possuem uma grande importância nesse 

processo: 

 
A manufatura transforma e mutila o operário; incapaz de fazer um produto 

independente converte-se em um simples apêndice da oficina capitalista. Os poderes 

intelectuais do trabalho desaparecem e desembocam no outro extremo. A divisão do 

trabalho manufatureiro produz a oposição dos trabalhadores às potências espirituais 

do processo de trabalho, que são denominados pela propriedade de outro e pelo 

poder (MARX e ENGELS, 1998, p.28, grifos meus). 

 

Essa oposição é expressa pela separação que ocorre entre o trabalho realizado pelo 

homem e o produto desse trabalho. Nesse sentido, Marx destaca que o trabalho se torna 

trabalho alienado. Para ele, o trabalhador se transforma em uma mercadoria, totalmente alheio 

ao produto de seu trabalho.  

 
O objeto que o trabalho produz, o seu produto, se lhe defronta como um ser alheio, 

como um poder independente do produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se 

fixou num objeto, se fez coisa, é a objetivação do trabalho. A realização efetiva do 

trabalho é a sua objetivação. No estado econômico-político esta realização efetiva do 

trabalho aparece como desefetivação do trabalhador, a objetivação como perda e 

servidão do objeto, a apropriação como alienação, como exteriorização (MARX, 

1989, p.149, grifos no original).  

 

Esse ser alheio se constitui na primeira forma de alienação, a relação do trabalhador 

com os produtos de seu trabalho faz com que o trabalhador acabe se desefetivando.  Durante a 

realização efetiva do trabalho o trabalhador fica subsumido, desaparece diante do produto de 



seu trabalho. A segunda forma de alienação, ressaltada por Marx, se mostra no ato da própria 

produção dentro da atividade produtiva.  

 
Como o trabalhador poderia se defrontar alheio ao produto da sua atividade se no ato 

mesmo da produção ele não se alienasse de si mesmo? Pois o produto é só o resumo 

da atividade, da produção. Se, por conseguinte o produto do trabalho é a 

exteriorização, então a produção mesma tem que ser a exteriorização ativa, a 

exteriorização da atividade, a atividade da exteriorização (MARX, 1989, p.152-153). 

 

Para Marx, há ainda uma terceira forma de materialização do trabalho alienado: é 

quando o trabalho aliena o ser humano da natureza e por consequência, aliena o ser humano 

de si mesmo. Isso faz com que o ser humano perca a sua qualidade de ser genérico
14

, que o 

diferencia do animal. 

 
O objeto do trabalho é, portanto, a objetivação da vida genérica do ser humano: ao 

se duplicar não só intelectualmente tal como na consciência, mas operativa, 

efetivamente e, portanto, ao se intuir a si mesmo num mundo criado por ele. Por 

conseguinte, ao arrancar do ser humano o objetivo da sua produção, o trabalho 

alienado lhe arranca a sua vida genérica, a sua objetividade genérica efetivamente 

real e transforma a sua vantagem ante o animal na desvantagem de lhe ser tirado o 

seu corpo inorgânico, a natureza. Igualmente, ao rebaixar a um meio a auto-

atividade, a atividade livre, o trabalho alienado faz da vida genérica do ser humano 

um meio da sua existência física. A consciência que o ser humano tem do seu gênero 

se transforma, portanto pela alienação de maneira a qual a sua [vida] genérica se 

torna um meio para ele (MARX, 1989, p.157-158, grifos no original).  

 

A alienação do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho; a alienação na 

própria atividade produtiva; e a alienação do trabalhador, ser humano, em relação à natureza, 

constituem as três formas de alienação descritas por Marx. Essas três formas de alienação 

fazem com que o ser humano, em uma quarta forma de alienação, se aliene ao próprio ser 

humano.  

 
Quando o ser humano está frente a sim mesmo, então o outro ser humano está frente 

a ele. O que vale para a relação do ser humano com o seu trabalho, como o produto 

do seu trabalho e consigo mesmo, isto vale para a relação do ser humano com outro 

ser humano, bem como com o trabalho e o objeto de trabalho do outro ser humano 

(MARX, 1989, p.158). 

                                                           
14

 Marx diferencia o animal do ser humano pela capacidade que este tem de realizar as coisas de forma 

consciente enquanto a animal não possui essa capacidade, como foi explicitado acima. Nos Manuscritos de 1844 

a diferenciação que Marx faz é a seguinte: “O animal é imediatamente um com a sua atividade vital. Não se 

distingue dela. É ela. O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto do seu querer e da sua consciência. 

Tem atividade vital consciente” (Marx, 1989, p.156). 



Por fim, Marx salienta que o único poder alheio ao próprio ser humano, que faz com 

que seu trabalho se torne um tormento e que o produto de seu trabalho não lhe pertença, não 

podem ser os deuses, nem a natureza. Esse poder alheio somente pode ser outro ser humano. 

Frigotto (2005) sintetiza essas duas formas de configuração do trabalho. De acordo o 

autor, o trabalho possui uma “dupla face”. Seguindo os preceitos da tradição marxista, 

Frigotto avalia que, de um lado, o trabalho possui a propriedade de criador da vida humana. 

Nesse caso, o trabalho produz bens úteis, materiais ou simbólicos (valores-de-uso) como 

condição constitutiva da vida dos seres humanos em relação a outros seres humanos. O 

trabalho, portanto, tem a capacidade de, no intercâmbio com a natureza, produzir bens que 

respondam às diversas necessidades dos seres humanos. Frigotto salienta ainda que para 

Marx, o trabalho possui uma dupla centralidade: “quando concebido como produtor de valor-

de-uso: criador e mantenedor da vida humana em suas múltiplas e históricas necessidades e, 

como decorrência dessa compreensão, princípio educativo
15

” (FRIGOTTO, 2005, p.13).  

De outro lado, Frigotto evidencia que, sob o modo de produção capitalista, o trabalho 

assume as características de alienador e mutilador da vida dos trabalhadores. 

  

Tanto a propriedade quanto o trabalho, a ciência e a tecnologia, sob o capitalismo, 

deixam de ter centralidade como valores-de-uso e de resposta às necessidades vitais 

de todos os seres humanos. Sua centralidade fundamental transforma-se em valor-

de-troca com o fim de gerar lucro ou mais capital. [...] Os trabalhadores, eles 

mesmos, se tornam uma mercadoria. Uma mercadoria especialíssima, pois é capaz 

de incorporar um valor maior às demais mercadorias que coletivamente produz 

(FRIGOTTO, 2005, p.16-17). 

 

Nesse contexto, o trabalho assalariado (trabalho como emprego) se torna a forma 

hegemônica de trabalho alienado, como evidenciado por Marx nos Manuscritos de 1844. Essa 

forma de trabalho faz com que o salário recebido pelo trabalhador represente apenas uma 

parte da jornada diária de trabalho, sendo que o restante, o trabalho excedente (mais-valia) é 

apropriado pelo capitalista (empregador), constituindo a fonte genuína de seus lucros e de sua 

acumulação de capital.   
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 Na próxima seção abordarei com maior atenção o conceito de trabalho como princípio educativo.  



2.2.2 ESCOLA UNITÁRIA E POLITECNIA: EM BUSCA DE UMA FORMAÇÃO HUMANA OMNILATERAL 

  

Ao pensar uma forma de educação ampliada, Gramsci (1982) procura não dissociar a 

questão teórica, de formação intelectual, do caráter prático, diretamente ligado à produção. 

Com isso, esse autor cunha dois conceitos que são de extrema importância para a elaboração e 

desenvolvimento deste trabalho: escola desinteressada e escola unitária.  

A escola desinteressada se remete a uma escola que não tem por objetivo o ensino de 

conteúdos que tenha uma empregabilidade imediata. Paolo Nosella define o conceito 

“desinteressado”, na perspectiva gramsciana, como aquilo “que conota um horizonte amplo, 

de longo alcance, isto é, que interessa objetivamente não apenas a indivíduos ou a pequenos 

grupos, mas à coletividade e até à humanidade inteira” (NOSELLA, 1992, p.14). Os 

conteúdos de uma escola desinteressada têm, então, de serem aqueles que possuam uma 

função formadora do ser humano, que possam, desde cedo, proporcionar ou iniciar o ser 

humano em uma forma de raciocínio lógico e crítico. No entanto, Gramsci já destacava em 

sua época que a tendência era a eliminação deste tipo de escola: 

 
A tendência, hoje, é a de abolir qualquer tipo de escola “desinteressada” (não 

imediatamente interessada) e “formativa”, ou conservar delas tão-somente um 

reduzido exemplar destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres que não 

devem pensar em se preparar para um futuro profissional, bem como a de difundir 

cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas quais o destino do aluno 

e sua futura atividade são predeterminados (GRAMSCI, 1982, p.118, grifos meus). 

 

Essa tendência foi uma decorrência direta da industrialização, que foi acelerada pelo 

advento do fordismo. Conforme Nosella (1992), a industrialização pôs em crise a escola de 

cultura humanista “desinteressada”, e possibilitou o surgimento de uma escola diretamente 

ligada aos seus interesses, ou seja, uma escola “interessada”, profissionalizante, técnica e 

ideologicamente imediatista. Gramsci demonstra de forma absolutamente nítida as 

transformações na forma de pensar a organização da escola: 

 
Assim, ao lado do tipo de escolas que poderíamos chamar de “humanista”, que 

objetivava desenvolver em todo o indivíduo humano a cultura geral ainda 

indiferenciada, a potencialidade fundamental de pensar e de autodirigir-se na vida, 

tem-se criado todo um sistema de escolas particulares de vários graus, para 

conjuntos de diversas ramificações profissionais ou para profissionais já 

especializados e indicados com precisa individualização (GRAMCI apud 

NOSELLA, 1992, p. 113). 

 



A tendência que Gramsci aponta em sua época, nos parece muito semelhante ao que 

ocorre atualmente no Brasil. A ênfase parece estar colocada na formação profissional 

especializada que, nos termos de Gramsci, é diretamente interessada, ou tem um interesse 

direto do capital na formação e capacitação de mão de obra especializada, que carrega consigo 

a divisão fundamental entre formação intelectual e formação prática.  

Contrapondo-se a esse movimento de desaparecimento da escola desinteressada e da 

supremacia de uma escola técnica, profissionalizante e imediatamente interessada, Gramsci 

propõe uma escola única que corresponda às seguintes características: 

 
Escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 

equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho 

intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas experiências de 

orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho 

produtivo (GRAMSCI, 1982, p.118). 

  

Escola única ou unitária, de formação humanística, de cultura geral, deveria, de 

acordo com Gramsci, buscar a inserção dos jovens na atividade social, após tê-los levado a 

um determinado nível de maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e à certa 

autonomia na orientação e na iniciativa. No que se refere à organização da escola, Gramsci 

salienta que: 

 
A escola unitária deveria corresponder ao período representado hoje pelas escolas 

primárias e médias, reorganizadas não somente no que diz respeito ao conteúdo e ao 

método de ensino, como também no que toca à disposição dos vários graus da 

carreira escolar. O primeiro grau elementar não deveria ultrapassar três-quatro anos 

e, ao lado do ensino das primeiras noções “instrumentais” da instrução (ler, escrever, 

fazer contas, geografia, história), deveria desenvolver notadamente a parte relativa 

aos “direitos e deveres”, atualmente negligenciada, isto é, as primeiras noções do 

Estado e da sociedade, como elementos primordiais de uma nova concepção do 

mundo que entra em luta contra as concepções determinadas pelos diversos 

ambientes sociais tradicionais, ou seja, contra as concepções que poderíamos chamar 

de folclóricas (GRAMSCI, 1982, p.122).  

 

Na concepção da escola unitária gramsciana, ao lado das noções instrumentais e 

necessárias, como ler e escrever, as noções de Estado e sociedade são também 

imprescindíveis para a formação de um ser humano independente e que possa pensar 

criticamente. Outro ponto muito relevante nessa proposta é que ela tem a capacidade de 

substituir um ensino dogmático e na maioria das vezes autoritário. Gramsci chama a atenção 

para o fato de que, ao contrário de uma escola em que existe uma proposta de estudo imposta 

e controlada autoritariamente, a escola unitária pode possibilitar uma fase de estudo ou 



mesmo de trabalho profissional pautado pela autodisciplina intelectual e pela autonomia 

moral. A escola unitária deve fornecer os requisitos necessários para uma posterior 

especialização como destaca o autor: 

  
Na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada como a fase 

decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais do “humanismo”, a 

autodisciplina intelectual e a autonomia moral necessárias a uma posterior 

especialização, seja ela de caráter científico (estudos universitários), seja de caráter 

imediatamente prático-produtivo (indústria, burocracia, organização das trocas, etc.) 

(GRAMSCI, 1982, p.124). 

 

Para Gramsci, o advento da escola unitária significa o início de novas relações entre 

trabalho intelectual e trabalho braçal, industrial, não apenas na organização da escola, mas em 

toda a organização social. Manacorda (1990) destaca que a proposta de escola unitária de 

Gramsci se caracteriza por ser uma escola de trabalho intelectual e manual e seu objetivo é a 

formação dos valores fundamentais do humanismo, da autodisciplina intelectual e da 

autonomia moral tanto para estudos mais avançados em uma universidade, por exemplo, ou 

para o exercício de uma determinada profissão. 

A escola unitária de Gramsci guarda, em meu entendimento, diversas semelhanças 

com a instrução politécnica pensada por Nadezhda Krupskaya, companheira de Lenin e uma 

das grandes formuladoras da pedagogia russa nas primeiras décadas da Revolução de outubro 

de 1917. Krupskaya (1986) define o que seria uma instrução politécnica como aquela 

instrução que não se limita a aquisição por parte do educando de uma determinada soma de 

hábitos técnicos, nem uma espécie de “poliartesania”, ou seja, uma polivalência nas técnicas 

artesanais. Ao mesmo tempo, não se trata de uma aquisição ou estudo de formas modernas ou 

superiores da técnica. 

 
O politecnismo é um sistema integro assentado no estudo da técnica em suas 

diversas formas, tomada em seu desenvolvimento e em todas as suas mediações. 

Compreende o estudo da natureza viva, da tecnologia de materiais, instrumentos e 

mecanismos de produção e energia. Compreende também o estudo da base 

geográfica das relações econômicas, a influência dos métodos de extração e 

elaboração sobre as formas sociais de trabalho e a incidência destas últimas em todo 

regime social
16

 (KRUPSKAYA, 1986, p.74). 

 

 Portanto, segundo a autora, o politecnismo não deve ser uma disciplina isolada, ao 

contrário, deve utilizar todas as disciplinas se manifestando, por exemplo, na forma como a 

física, a química, as ciências naturais, a sociologia são entendidas. Krupskaya avalia que em 
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seu tempo, havia uma falta de coordenação entre estas disciplinas e a sua conjugação com a 

atividade prática. Em relação ao trabalho a autora salienta que: 

 
O ensino do trabalho na escola politécnica deve proporcionar aos alunos, por um 

lado, hábitos de utilidade geral (a saber: colocar certas metas em seu trabalho, 

planificá-lo, fazer cálculos, planos, distribuir o trabalho de forma conveniente, 

trabalhar em coletividade, usar de forma econômica os materiais, manejar 

ferramentas, etc.); por outro lado, a capacidade de compreender os processos de 

trabalho desde o ponto de vista da técnica, sua organização e significado social 

(evidentemente, de acordo com a idade e experiência da vida dos alunos) 

(KRUPSKAYA, 1986, p.75).  

 

Nesse ponto, a escola politécnica se diferencia da escola profissionalizante. Posso 

pensar a partir da autora, para dizer que a diferença se dá justamente pelo fato de que, na 

escola profissionalizante, a ênfase está colocada na capacitação dos alunos com hábitos 

voltados apenas para o emprego. Já na escola politécnica, a atenção se volta para o trabalho: a 

interação dos processos com o desenvolvimento da habilidade para vincular a teoria com a 

prática. A habilidade é desenvolvida como potencialidade, para compreender na totalidade a 

interdependência de determinados fenômenos.  

Krupskaya destaca que com a escola politécnica a quantidade passa a ser qualidade. 

Com isso, o caráter geral dessa escola se converte em um potencial instrumento de eliminação 

da divisão entre elite e povo, entre trabalho intelectual e trabalho manual e, por consequência, 

pode abrir o caminho para a sociedade sem classes. No entanto, a autora chama a atenção para 

o fato de que existe “politecnização e politecnização”.  

 
Ao mesmo tempo se entende por politecnização a mera capacitação dos jovens com 

uma soma de habilidades de caráter artesanal. Encontramos a cada momento 

semelhantes tergiversações da ideia de politecnização. E, é preciso combatê-las. Não 

se pode permitir que a politecnização se reduza a instalação de oficinas de 

carpintaria e serralheria (KRUPSKAYA, 1986, p.118).  

 

Para Krupskaya, há a necessidade de que o trabalho em oficinas seja vinculado 

organicamente com o trabalho de uma fábrica e que o trabalho se atenha a um planejamento, 

que seja um trabalho necessário para a produção. Nesse ponto a autora volta a criticar a ideia 

de uma cultura artesanal ligada as oficinas que se pretendiam politécnicas: 

 
É necessário que o trabalho em oficinas escolares proporcione certa cultura do 

trabalho e não uma cultura artesanal de trabalho, que corresponda ao nível atual de 

desenvolvimento da técnica e da ciência. Paralelamente com o trabalho em oficinas 

escolares, na escola deve-se estudar a fábrica sobre o fundo de setor correspondente 

da produção e sua história (KRUPSKAYA, 1986, p.118). 



Kuenzer (2005) também chama atenção para a diferença entre politecnia e 

polivalência. Se para Krupskaya, o problema era combater a ideia de politecnia como uma 

espécie de ensino calcado em técnicas artesanais, Kuenzer se preocupa em combater a ideia 

de que uma ampliação de tarefas seja tomada como uma forma de politecnia. 

 
Por polivalência entende-se a ampliação da capacidade do trabalhador para aplicar 

novas tecnologias, sem que haja mudança qualitativa dessa capacidade. Ou seja, 

para enfrentar o caráter dinâmico do desenvolvimento científico-tecnológico o 

trabalhador passa a desempenhar diferentes tarefas usando distintos conhecimentos, 

sem que isto signifique superar o caráter de parcialidade e fragmentação destas 

práticas ou compreender a totalidade. A este comportamento no trabalho 

corresponde a interdisciplinariedade na construção do conhecimento, que nada mais 

é do que a inter-relação entre conteúdos fragmentados, sem superar os limites da 

divisão e da organização segundo os princípios da lógica formal (KUENZER, 2005, 

p.88). 

  

A polivalência, portanto, é nos termos de Kuenzer, uma “juntada” de diversas partes 

sem que isso possa significar para o trabalhador o conhecimento da totalidade com suas 

múltiplas e diversas inter-relações. Por outro lado, a politecnia significa a superação de um 

conhecimento meramente empírico e de formação restritamente técnica por meio de formas 

de pensamento mais abstratas, de crítica, de criação, o que exige com que o ser humano tenha 

autonomia intelectual e ética. Kuenzer, a meu ver, seguindo a linha de Krupskaya define 

politecnia como: 

 
Mais que a soma de partes fragmentadas; [a politecnia] supõe uma rearticulação do 

conhecido, ultrapassando a aparência dos fenômenos para compreender as relações 

mais íntimas, a organização peculiar das partes, descortinando novas percepções que 

passam a configurar uma compreensão nova, e superior, da totalidade, que não 

estava dada no ponto de partida. A politecnia cria a possibilidade de construção do 

novo, permitindo aproximações sucessivas da verdade, que nunca se dá a conhecer 

plenamente, por isto, o conhecimento resulta do processo de construção da 

totalidade, que nunca se encerra, pois há sempre algo novo para conhecer 

(KUENZER, 2005, p.89). 

  

Nesta concepção fica evidente que, nos mesmos termos que Kosik (1976), Kuenzer 

acredita que conhecer a totalidade não é dominar todos os fatos, mas as relações entre esses 

fatos, sempre tendo o movimento do processo histórico como mediador. Após caracterizar e 

diferenciar a politecnia da polivalência, Kuenzer (2005) destaca dois pontos em que a 

politecnia poderá trazer mudanças significativas.  

O primeiro ponto diz respeito ao currículo. Segundo a autora, a politecnia demonstra 

a ineficácia de um programa escolar meramente conteudístico. Para ela, mais do que a 



quantidade de informações, que muitas vezes não possuem qualquer articulação entre elas, a 

politecnia propõe ações que permitem a relação do educando com o conhecimento e fazem-no 

compreender as estruturas internas e as formas de organização, conduzindo-o ao “domínio 

intelectual” da técnica. Esse “domínio intelectual” da técnica Kuenzer o destaca como uma 

expressão que articula conhecimento intelectual com intervenção prática. 

O segundo ponto corresponde à organização do trabalho pedagógico. Segundo 

Kuenzer (2005) a politecnia implica tomar a escola como totalidade; compreender a gestão 

como prática social de intervenção na realidade considerando sua transformação. Além disso, 

a autora destaca que a politecnia pressupõe uma nova qualidade dos profissionais em 

educação, com uma sólida base comum que leve em consideração as relações entre sociedade 

e educação. 

 

 

2.2.3 O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

 

O trabalho enquanto mediação de primeira ordem (Mészáros), tendo uma função 

ontocriativa diretamente ligada ao ser humano e intrinsecamente ligado à educação, possui 

uma característica de princípio educativo. Em Gramsci, o trabalho como princípio educativo 

surge em decorrência da sua formulação da escola unitária. Em primeiro lugar, Gramsci 

destaca que a escola, por meio de seu ensino, tem por função a luta contra o folclore, ou seja, 

uma luta contra a tradição, contra os costumes que, interiorizados pelas pessoas, fazem com 

que tenham uma determinada concepção do mundo. A relação com o trabalho me parece 

evidente nessa função dedicada à escola.  

 
O ensino é uma luta contra o folclore, em favor de uma concepção realista em que se 

unem dois elementos: a concepção de lei natural e da participação ativa do homem 

na vida da natureza, isto é, em sua transformação segundo um objetivo que é a vida 

social dos homens. Ou seja, essa concepção unifica-se no trabalho, que se baseia 

sobre o conhecimento objetivo e exato das leis naturais para a criação da sociedade 

dos homens (GRAMSCI apud MANACORDA, 1990, p.172). 

 

Com isso, Gramsci salienta a unidade entre educação e instrução, colocando esta 

como forma de funcionamento ou parte integrante daquela: 

 
Não é completamente verdadeiro que a instrução não seja também educação: o fato 

de se haver insistido em demasia sobre essa distinção foi um grave erro da 

pedagogia idealista, cujos efeitos podem ser vistos. Para que a instrução não fosse 



também educação seria necessário que o discente fosse uma mera passividade, um 

“recipiente mecânico” de noções abstratas, o que é absurdo e, além disso, é 

“abertamente” negado pelos partidários da pura educatividade justamente contra a 

mera instrução mecânica (GRAMSCI apud MANACORDA, 1990, p.173). 

 

Nesse contexto, Gramsci destaca que o trabalho, enquanto atividade teórico-prática 

se torna o princípio educativo diretamente ligado à escola elementar. Contemporâneo de 

Gramsci, embora em contexto um pouco distinto, o pedagogo russo Moisey Pistrak tem uma 

grande contribuição no que se refere ao papel do trabalho no processo de educação de 

crianças e adolescentes. Pistrak (2000) destaca que o objetivo fundamental da escola é estudar 

a realidade atual, viver nessa realidade. Nesse sentido, o trabalho realizado em uma escola, 

tomado como base da educação, deve: 

 
Estar ligado ao trabalho social, à produção real, a uma atividade concreta, 

socialmente útil, sem o que perderia seu valor essencial, seu aspecto social, 

reduzindo-se, de um lado, à aquisição de algumas normas técnicas e, de outro, a 

procedimentos metodológicos capazes de ilustrar este ou aquele detalhe e um curso 

sistemático (PISTRAK, 2000, p.38). 

  

Dessa forma, o autor destaca que o trabalho é posto como um elemento integrante da 

relação da escola com a realidade atual. Não se trata, portanto, de estabelecer uma relação 

mecânica entre o trabalho e a ciência, ou ensino, mas de possibilitar que se tornem partes 

orgânicas do processo de organização e funcionamento de uma escola, fazendo com isso parte 

da vida social dos educandos. 

Pistrak observa que, embora o trabalho possa ser tomado como um princípio básico 

que pode formar a personalidade das pessoas, ele por si mesmo não pode resolver todas as 

questões. Para o autor, o trabalho tem de ser tomado como um trabalho coletivo, que seja 

socialmente significativo. Na experiência da Escola-Comuna, Pistrak destaca algumas formas 

desse tipo de trabalho, dentre elas, o autosserviço; as oficinas; a fábrica e os trabalhos 

realizados em épocas de verão, fora da escola. É preciso enfatizar que todas essas formas de 

trabalho, que não irei detalhar nesta dissertação, tinham uma ligação direta com a realidade 

social da Rússia no momento em que essa experiência foi pensada e colocada em prática. 

No processo da construção da Escola do Trabalho, segundo Pistrak, o trabalho na 

escola não pode ser concebido sem que se considerem os objetivos gerais da educação, com 

isso, o autor volta a dar ênfase na ideia de que: “não é o trabalho em si mesmo, o trabalho 

abstrato, como se fosse dotado de uma virtude educativa natural e independente de seu valor, 

que deve servir de base para o trabalho manual” (PISTRAK, 2000, p.105). 



E ao se referir à educação comunista que estava sendo construída na Rússia, pós-

revolução de 1917, o autor destaca: 

 
A base da educação comunista é antes de tudo o trabalho imaginado na perspectiva 

de nossa vida moderna, o trabalho concebido do ponto de vista social, na base da 

qual se forja inevitavelmente uma compreensão determinada da realidade atual, o 

trabalho que introduz a criança desde o início na atividade socialmente útil 

(PISTRAK, 2000, p.105-106, grifos no original). 

 

O que considero importante enfatizar é que não há, no pensamento desses autores, 

tanto de Gramsci, como de Krupskaya e Pistrak, a possibilidade de uma independência de um 

fator ou de outro, seja do trabalho em relação à escola e a sociedade real e materialmente 

constituída, seja da escola em relação ao trabalho ou a sociedade. Isso, a meu ver, 

impossibilita um pensamento fragmentado e fragmentário, que dissocia, recorta e 

independentiza os processos que compõem a realidade e a organização social. Vejamos o caso 

da relação entre trabalho e ciência, teoria e prática proposto por Pistrak. 

  
O principal é que o trabalho e os conhecimentos científicos tenham o mesmo 

objetivo, que a prática seja generalizada e sistematizada pela teoria, que a prática, 

afinal de contas, se baseie em leis teóricas. É essencial, sem dúvida, que os 

conhecimentos teóricos que não tenham valor intrínseco sejam aprendidos com a 

ajuda do trabalho, mas é preciso que o trabalho e a ciência sejam sintetizados em 

nossa marcha geral para o regime socialista, se quisermos atingir nossos objetivos 

pedagógicos por intermédio de sua unidade indissolúvel (PISTRAK, 2000, p.114-

115). 

 

Ao propor uma educação que contribuísse para o processo de transformação radical 

da sociedade, Pistrak e seus colaboradores propunham através da Escola do Trabalho um novo 

tipo de formação: uma formação humana, uma formação que, de fato, possibilite ao ser 

humano o desenvolvimento de suas potencialidades. Nesse sentido, o autor destacava que a 

Escola do Trabalho não deveria se propor a formar funcionários ou quadros políticos, mas 

deveria formar pessoas capacitadas a organizar qualquer forma de trabalho útil. É nesse ponto 

em que o autor passa a tratar da grande importância que a autodireção e a auto-organização 

possuem nesse processo: 

 
Em correspondência com isso a autodireção, em uma expressão muito adequada, 

torna-se auto-organização, auto-atividade. Se por escola nós vamos entender não o 

lugar onde as crianças apenas estudam, mas o lugar onde organizam sua vida, então 

a autodireção também se torna uma forma de organização da vida infantil. Seu valor 

pedagógico será determinado como método de trabalho-educativo da criança e do 

adolescente consigo mesmo e com o meio social, com ajuda de adultos. [...] A 

questão está em que a autodireção compreendida no sentido de auto-atividade ampla 



dos estudantes, nos limites da vida escolar organizada, desenvolve neles hábitos de 

trabalho social: a manifestação da iniciativa, a elaboração do plano de atividade, a 

fundamentação e defesa dele, a organização do trabalho, a participação no trabalho 

coletivo na qualidade de administrador e de pessoa subordinada, e outros 

(PISTRAK, 2009, p.247-248). 

 

A proposta da autodireção enquanto auto-organização, auto-atividade, busca, 

conforme o pedagogo russo, possibilitar que os jovens possam definir a sua própria vontade. 

Em outras palavras, a autodireção se constitui como uma forma de organização da vida da 

criança e do adolescente no ambiente escolar e fora dele.  

Acredito que é possível sintetizar essa exposição, que vai desde as formas de 

constituição do trabalho até a perspectiva do trabalho como princípio educativo, passando 

pela escola unitária e pela formação politécnica, com a definição de formação humana 

omnilateral. Manacorda (1991), baseado nos escritos de Marx, refere-se à omnilateralidade 

da seguinte forma: 

  
A chegada histórica do ser humano a uma totalidade de capacidades de consumo e 

prazeres, em que se deve considerar, sobretudo o gozo daqueles bens espirituais [no 

que se refere aos planos cultural e intelectual] além dos materiais, e dos quais o 

trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho 

(MANACORDA, 1991, p.81). 

     

A busca da formação omnilateral assegura que o ser humano tem condições de 

desenvolver suas potencialidades físicas e intelectuais em sua totalidade, de acordo com um 

processo histórico de autocriação.  

Cabe ressaltar que a exposição dos conceitos de trabalho, em sua dupla centralidade, 

como observou Frigotto – criador e mantenedor da vida humana em suas múltiplas e 

históricas necessidades e, como decorrência dessa compreensão, princípio educativo –, de 

escola unitária desinteressada de Gramsci e de politecnia de Krupskaya e Kuenzer, 

demonstram uma direta ligação com a proposta desta dissertação. Isso porque, defendo que a 

educação deve ser ampliada, caracterizando-se como uma formação humana omnilateral, 

como destaquei com a exposição de Manacorda. Sobretudo, uma educação que esteja 

intrinsecamente ligada a adolescentes e jovens oriundos da classe trabalhadora e que enquanto 

“sobrantes” desse sistema capitalista dificilmente tem ou terão a possibilidade de se inserir na 

lógica do mercado de trabalho formal
17

.  
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 É preciso, no entanto, enfatizar que historicamente a escolada tem sido um instrumento que potencializa a 

produção de “sobrantes” e é contra essa lógica que este trabalho se coloca.  



Destaquei essas categorias e conceitos, pois, na linha de Frigotto (2001), acredito 

que: os processos educativos não podem ser inventados e por isso não dependem de ideias 

geniais de mentes “privilegiadas” que possam criar fórmulas mágicas. Como destaca Frigotto, 

os processos educativos dependem “de uma construção molecular e orgânica, pari passu com 

a construção da própria sociedade no conjunto das práticas sociais” (FRIGOTTO, 2001, p.71). 

Com isso, insistimos na ideia de que a escola unitária, a formação humana omnilateral e o 

trabalho como princípio educativo, não podem e nem estão neste trabalho tomados de forma 

estanque como fórmulas abstratas que resolverão a situação da educação de adolescentes 

oriundos da classe trabalhadora. No entanto, esses conceitos resgatados numa perspectiva 

histórica diretamente relacionada a conjuntara atual do sistema capitalista podem ser de 

extrema valia para se pensar uma verdadeira emancipação humana da classe trabalhadora, a 

qual pertence à imensa maioria dos adolescentes que cometem  ou são acusados de cometer 

algum ato infracional.  

 

 

2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo realizei a descrição de algumas das teorias do campo liberal sobre a 

educação, sobretudo a formulação de Adam Smith no século XVIII, e as teorias do Capital 

humano, e da Pedagogia das competências no século XX. A descrição dessas teorias tem 

sentido neste trabalho na medida em que, como veremos no capítulo de análise, é possível 

perceber a sua influência na educação e nos processos de “profissionalização” que são 

ministrados na FASE-RS.  

De outro lado abordei com densidade as concepções de trabalho e formação 

originados dentro da tradição marxista. Essa abordagem deve ser destacada em dois pontos 

principais. O primeiro, é que a partir desta teoria procuro realizar as minhas pesquisas; o 

segundo, que decorre do primeiro, é que pretendo fazer um embate teórico no sentido de 

tensionar para que, de um ponto de vista geral, todo o campo da educação, e particularmente 

para a educação da FASE-RS, seja pautada e organizada a partir de uma educação que prime 

pela formação humana omnilateral, baseada na escola unitária, na politecnia e no trabalho 

como princípio educativo. 

Como reiteradamente enfatizo neste trabalho, minha perspectiva não se coloca no 

campo da utopia, mas sim na batalha das ideias, no sentido de propor uma forma de educação 



e de qualificação que rompa com a lógica do capital, e que proporcione a emancipação dos 

adolescentes, sobretudo, dos adolescentes em conflito com a lei, historicamente subjugados 

pelo sistema do capital. Em seguida passo a abordar as questões que se referem à punição e a 

possibilidade dos adolescentes  se constituírem enquanto sujeitos de direito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 A LÓGICA DA PUNIÇÃO E O SUJEITO DE DIREITOS: DEBATE SOBRE O 

OBJETO 

 

Neste capítulo procuro fazer uma discussão com as teorias que evidenciam que a 

perspectivas da punição e da disciplina têm sido historicamente utilizadas para tratar dos 

sujeitos que supostamente tenham transgredido as normas ou o “contrato social” estabelecido 

pela sociedade. Nesse sentido, trabalho com Foucault (1977) e Wacquant (2001) para 

descrever como se formatou ao longo da história e com se caracteriza contemporaneamente a 

política da utilização da punição e da disciplina como forma de combate à miséria e controle 

da classe trabalhadora. Neste capítulo também abordo as disposições do ECA, do PEMSEIS e 

do SINASE em relação às políticas de atendimento dirigidas aos adolescentes em conflito 

com a lei, fazendo um diálogo com  Scheinvar (2005), Silva (2007) e Fonseca e Morais 

(2005) sobre estes documentos. Por fim, realizo um breve debate com uma parte da 

bibliografia recente sobre o tema.  

 

 

3.1 A LÓGICA DA PUNIÇÃO: A SUPREMACIA DA DISCIPLINA 

 

Para tratar da questão da punição e de uma organização social que, em dada medida, 

é constituída sob uma forma disciplinar considero importante o diálogo com o pensador 

francês Michel Foucault, sobretudo, com sua obra já clássica, Vigiar e Punir (1977). Nesta 

obra, Foucault destaca como se constituíam as formas de punição ao longo de mais de três 

séculos (XVII – XIX), focando sua análise especialmente no século XVIII.  

Durante todo o século XVIII e os que o precederam, a punição era exercida por meio 

de suplícios imputados aos condenados. Uma pessoa condenada por algum crime ou até 

mesmo por “vagabundagem” era submetida a uma seção de suplício em que partes de seu 

corpo eram amputados, seu rosto era marcado com ferro ou era jogado ainda vivo em uma 

fogueira. Foucault (1977) destaca que essa forma de punição passou, no fim do século XVIII 

e início do XIX, a ser desconsiderada até que foi extinta: 

 
Em algumas dezenas de anos desapareceu o corpo suplicado, esquartejado, 

amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, 

dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal. 

[...] A punição, vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, 

provocando várias consequências: deixa o campo da percepção quase diária e entra 

no da consciência abstrata; sua eficácia é atribuída a sua fatalidade não a sua 

intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e 



não mais o abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda de 

engrenagens (FOUCAULT, 1977, p.14-15). 

 

Nesse cenário de reconfiguração das formas punitivas, o autor descreve que a 

punição passa a se constituir menos diretamente ligada ao corpo físico, e volta-se para um 

arranjo de sofrimentos mais sutis. Dessa forma, o sofrimento físico deixa de ser um elemento 

determinante da pena, pois a punição passou de uma “arte das sensações insuportáveis” para 

um processo de suspensão de direitos. Foucault (1977) destaca que, ao desaparecer no início 

do século XIX o espetáculo da punição física, surge uma época que corresponde a uma 

“sociedade punitiva”. 

Foucault (1977) afirma que seria uma ilusão acreditar que a penalidade seria 

exclusivamente uma forma de reprimir os delitos. Segundo o autor, baseado em Rusche e 

Kirchheimer, os regimes punitivos possuem estreita relação com os sistemas de produção em 

que são colocados em prática: 

  
Assim, numa economia servil, os mecanismos punitivos teriam como papel trazer 

mão-de-obra suplementar – e constituir uma escravidão “civil” ao lado da que é 

fornecida pelas guerras ou pelo comércio; com o feudalismo, e numa época em que a 

moeda e a produção estão pouco desenvolvidas, assistiríamos a um brusco 

crescimento dos castigos corporais – sendo o corpo na maior parte dos casos o único 

bem acessível; a casa de correção – o Hospital Geral, o Spinhuis ou Rasphuis – o 

trabalho obrigatório, a manufatura penal apareceriam com o desenvolvimento da 

economia de comércio. Mas como o sistema industrial exigia um mercado de mão-

de-obra livre, a parte do trabalho obrigatório diminuiria no século XIX nos 

mecanismos de punição, e seria substituída pela detenção com fim corretivo 

(FOUCAULT, 1977, p.27). 

 

Neste ponto da sua argumentação, Foucault enfatiza que, para além da punição, os 

sujeitos, com seus corpos, são envolvidos e dominados por um campo político, submetendo-

se à lógica de qualquer sistema: 

 

O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações de 

poder tem alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 

supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este 

investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, 

à sua utilização econômica; é numa boa proporção, como força de trabalho que o 

corpo é investido por relações de poder e de dominação (FOUCAULT, 1977, p.28). 

 

No entanto, para Foucault, os sujeitos só podem constituir-se como força de trabalho 

se estão presos a um “sistema de sujeição”, onde a necessidade, segundo o autor, também 



seria tomada como um instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e 

utilizado: 

 
O corpo se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso. 

Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da violência e da ideologia; pode 

muito bem ser direta, física, usar a força contra a força, agir sobre elementos 

materiais sem, no entanto, ser violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente 

pensada, pode ser sutil, não trazer uso de armas nem de terror, e, no entanto, 

continuar a ser de ordem física. Quer dizer que pode haver um “saber” do corpo que 

não é exatamente a ciência de seu funcionamento, e um controle de suas forças que é 

mais que a capacidade de vencê-las: esse saber e esse controle constituem o que se 

poderia chamar a tecnologia política do corpo (FOUCAULT, 1977, p.28, grifos 

meus). 

 

Essa “tecnologia política do corpo” é, conforme o autor, difusa e impossível de ser 

localizada em um tipo definido de instituição ou num aparelho de Estado. Os aparelhos de 

Estado recorrem, utilizam, valorizam e impõem certas maneiras de agir desta tecnologia que, 

no entanto, permanece situada em um nível muito distinto. Para Foucault essa “tecnologia” 

corresponde a uma “microfísica do poder” definida da seguinte forma: 

 
O estudo da microfísica do poder supõe que o poder nela exercido não seja 

concebido como uma propriedade, mas como uma estratégia, que seus efeitos de 

dominação não sejam atribuídos a uma “apropriação”, mas a disposições, a 

manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se desvende nele antes uma 

rede de relações sempre tensas, sempre em atividade, que um privilégio que se 

pudesse deter; [...] Temos em suma que admitir que esse poder se exerce mais do que 

se possui, que não é o “privilégio” adquirido ou conservado da classe dominante, 

mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas – efeito manifestado e às 

vezes reconduzido pela posição dos que são dominados (FOUCAULT, 1977, p.29, 

grifos meus). 

 

Em relação à punição, Foucault (1977) destaca que no século XVIII o protesto contra 

os suplícios se tornou muito forte entre os filósofos e teóricos do direito. Com isso foi 

proposta uma reforma, pois era preciso “punir de outro modo”. Nesse período histórico a 

reforma do direito criminal deveria ser lida, segundo o autor, como uma estratégia para o 

remanejamento do poder de punir, de acordo com modalidades que o tornam mais regular, 

eficaz, constante e mais bem detalhado em seus efeitos. Conforme o autor, com as novas 

formas de acumulação de capital, de relações de produção e de estatuto jurídico da 

propriedade, todas as práticas populares que se classificavam, seja numa forma silenciosa, 

cotidiana, tolerada, seja numa forma violenta e na ilegalidade dos direitos, são desviadas à 

força para a ilegalidade dos bens. Essa nova configuração das ilicitudes ou ilegalidades, foi 

fortemente reestruturada como resultado do desenvolvimento da sociedade capitalista. 



A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Divisão que 

corresponde a uma oposição de classes, pois, de um lado, a ilegalidade mais 

acessível às classes populares será a dos bens – transferência violenta das 

propriedades; de outro lado a burguesia, então, se reservará a ilegalidade dos 

direitos: a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis; 

de fazer circular todo um imenso setor de circulação econômica por um jogo que se 

desenrola nas margens da legislação – margens previstas por seus silêncios, ou 

liberadas por uma tolerância de fato (FOUCAULT, 1977, p.80). 

 

Em seguida Foucault destaca que no século XVIII os esquemas de dominação se 

direcionam na busca de uma “docilidade do corpo”. Criaram-se então métodos que buscaram 

o controle detalhado do corpo, provocando a constante sujeição de suas forças e impondo uma 

docilidade que ao mesmo tempo era útil. A esses métodos, o pensador francês deu o nome de 

“disciplina”:  

 
Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 

manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. 

O corpo entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o 

recompõe. Uma “anatomia política”, que é também uma “mecânica de poder”, está 

nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não 

simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, 

com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina 

fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta 

as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas 

forças (em termos políticos de obediência) (FOUCAULT, 1977, p.127). 

 

Foucault (1977) destaca três formas que podem garantir a dominação dos corpos, que 

são “os recursos para um bom adestramento”: a primeira forma se dá pela vigilância 

hierárquica que permite que o poder disciplinar seja indiscreto, estando em toda parte sempre 

alerta, não deixando nenhuma parte sem vigiar, e garantindo também o controle dos que estão 

encarregados de controlar; a segunda forma é a sanção normalizadora que permite aos 

dispositivos disciplinares produzirem uma “penalidade da norma”. O poder da norma surge 

por meio das disciplinas e estabelece o “normal” como princípio de coerção; a terceira forma 

de garantir o adestramento dos corpos se dá através do exame que, segundo Foucault, 

combina as técnicas da hierarquia que vigia e da sanção que normaliza. O exame se configura 

como um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. 

Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e 

sancionados.  

Com base nesta sociedade regida pela disciplina, Foucault (1977) passa a trabalhar 

com o conceito de panóptico elaborado pelo pensador liberal inglês Jeremy Bentham. O 

panóptico é um dispositivo arquitetural que permite que um sujeito seja constantemente 



vigiado por um agente colocado em uma torre central. Segundo Foucault, o efeito mais 

importante do panóptico é induzir o sujeito – que pode ser um detento, trabalhador ou 

estudante – que a ele está submetido, um estado consciente e permanente de visibilidade que 

assegura o funcionamento automático do poder. Em outras palavras, mesmo que a pessoa não 

esteja sendo observada em determinado momento, o panóptico garante a sua submissão, pois 

ela nunca saberá se está ou não sendo vigiada.  

 
O panóptico é uma máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é 

totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto. 

[...] Quanto mais numerosos esses observadores anônimos e passageiros, tanto mais 

aumentam para o prisioneiro o risco de ser surpreendido e a consciência inquieta de 

ser observado. O panóptico é uma máquina maravilhosa que, a partir dos desejos 

mais diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder. Uma sujeição real nasce 

mecanicamente de uma relação fictícia. De modo que não é necessário recorrer à 

força para obrigar o condenado ao bom comportamento, o louco à calma, o operário 

ao trabalho, o escolar à aplicação, o doente à observância das receitas (FOUCAULT, 

1977, p.178-179).  

 

O panóptico marca a passagem de uma forma de disciplina que se fundamentava, 

segundo o autor, em instituições fechadas, estabelecidas à margem, e voltadas para funções 

negativas, uma “disciplina-bloco”, para uma forma de “disciplina-mecanismo” que 

corresponde a um dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do poder tornando-o 

mais rápido, mais leve, mais eficaz.  

 
O movimento que vai de um projeto ao outro, de um esquema da disciplina de 

exceção ao de uma vigilância generalizada, repousa sobre uma transformação 

histórica: a extensão progressiva dos dispositivos de disciplina ao longo dos séculos 

XVII e XVIII, sua multiplicação através de todo o corpo social, a formação do que 

se poderia chamar grosso modo a sociedade disciplinar (FOUCAULT, 1977, p.184, 

grifo meus).  

  

A formação desta sociedade disciplinar está ligada, de acordo com o pensador 

francês, a amplos processos históricos, sendo eles: econômicos; jurídico-políticos; científicos. 

O autor também destaca que o crescimento de uma sociedade capitalista contribuiu e até 

mesmo fomentou a sedimentação da modalidade específica do poder disciplinar, cujos 

processos de submissão das forças produtivas e dos corpos podem ser postos em 

funcionamento de diversas formas, seja através de regimes políticos, aparelhos de Estado ou 

instituições. No entanto, Foucault enfatiza que: 

 
 A “disciplina” não pode se identificar com uma instituição nem com um aparelho; 

ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um 



conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de 

alvos; ela é uma “física” ou uma “anatomia” do poder, uma tecnologia 

(FOUCAULT, 1977, p.189). 

  

  O pensador francês destaca que o poder disciplinar não substituiu os outros tipos de 

poder, mas infiltrou-se no meio deles, muitas vezes os desqualificando ou diminuindo, mas 

também servindo de intermediação, ligando-os entre si, prolongando-os e principalmente 

permitindo conduzir os efeitos de poder até os elementos mais tênues e longínquos. O poder 

disciplinar para Foucault assegura a disseminação das relações de poder em toda a sua 

potencialidade. 

 

*** 

 

Neste ponto, me parece que para descrever o poder disciplinar Foucault novamente 

recorre a uma espécie de “microfísica do poder” – que é um poder, sobretudo, relacional, que 

não se revela de forma direta por meio de grandes instâncias, mas se manifesta nas relações 

cotidianas, nas microrrelações. Dessa forma, considero importante fazer um pequeno 

parêntese para realizarmos um breve debate com a perspectiva foucaultina. A importância da 

teorização de Foucault é notória, no entanto, acreditar que a dominação dos sujeitos – e dos 

corpos como ele pretende – seja fruto de uma “tecnologia política” e de uma “microfísica do 

poder” que se revela em um poder disciplinar quase metafísico é, no mínimo, problemático. É 

evidente que, como o próprio Foucault salienta (em um trecho que já citei), a posição da 

classe dominante é muitas vezes manifestada e, até mesmo, defendida pelas classes 

subalternas. Reproduzo o trecho novamente:  

 
[...] Temos em suma que admitir que esse poder se exerce mais do que se possui, que 

não é o “privilégio” adquirido ou conservado da classe dominante, mas o efeito de 

conjunto de suas posições estratégicas – efeito manifestado e às vezes reconduzido 

pela posição dos que são dominados (FOUCAULT, 1977, p.29, grifos meus).  
 

Defendo que o fato de a classe trabalhadora e ainda subalterna pensar como a classe 

dominante não se deve a uma relação de poder sustentada numa microfísica de um poder 

disciplinar. Justamente o efeito do conjunto das estratégias da classe dominante corresponde 

ao seu privilégio enquanto classe dominante de impor as suas estratégias de dominação.  

Neste ponto, acredito que Marx e Engels tornam-se imprescindíveis para desfazer a aparente 

contradição suscitada por Foucault quando este afirma que o efeito das estratégias da classe 



dominante é manifestado e às vezes reconduzido pelos dominados, pois segundo Marx e 

Engels, o pensamento dominante em uma sociedade será sempre o da classe dominante.  

 
Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 

pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que tem o poder material 

dominante numa dada sociedade é também a potência dominante espiritual. A classe 

que é o poder material dominante numa determinada sociedade é também o poder 

espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe 

também dos meios de produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles 

aos quais são negados os meios de produção intelectual está submetido também à 

classe dominante. Os pensamentos dominantes nada mais são do que a expressão 

ideal das relações materiais dominantes; eles são essas relações materiais 

dominantes consideradas sob a forma de ideias, portanto, a expressão das relações 

que fazem de uma classe a classe dominante; em outras palavras, são as ideias de 

sua dominação (MARX e ENGELS, 1989, p.48). 

 

A saída metafísica de Foucault para resolver o problema da dominação dos sujeitos, 

que em verdade é uma dominação de classe, se dá, a meu ver, pelo fato de que este autor não 

compreenda as relações sociais de uma perspectiva dialética. Com isso, não é possível a ele 

compreender (ou mesmo aceitar) que as relações de dominação, inclusive de dominação 

subjetiva e de “dominação dos corpos”, correspondem a uma lógica dialética entre 

infraestrutura (base material/objetiva) e superestrutura (base intelectual/subjetiva). 

 Evidentemente que essa é uma longa e densa discussão que poderia ser alvo de uma 

nova dissertação ou tese. Para fechar este parêntese, pontuo que, em dada medida, estaou de 

acordo com a teorização de Foucault, entretanto, não é possível deixar de salientar as 

discordâncias que mantenho com este teórico, sobretudo, em relação a sua forma de pensar o 

poder que, em última instância, nega a relação e a luta de classe que atravessa as formas 

históricas de punição.  

 

*** 

 

Voltando ao debate que diz respeito diretamente a este trabalho, destaco que em 

relação à prisão, Foucault (1977) avalia que ao retirar o tempo de um condenado, este 

estabelecimento penal traduz diretamente a ideia de que a infração lesou não apenas as 

vítimas, mas a sociedade como um todo. A prisão é definida como uma instituição total ou 

instituição completa.  

Erving Goffman no livro Manicômios, prisões e conventos (1974), faz uma detalhada 

descrição do que chamou de instituições totais. Estas instituições são agrupadas, de acordo 



com o autor, em cinco categorias (GOFFMAN, 1974, p.16-17): (a) instituições criadas para 

cuidar de pessoas que são caracterizadas como incapazes do convívio social, mas ao mesmo 

tempo não oferecem nenhum risco. Como exemplo deste primeiro caso, Goffman destaca as 

casas para cegos, velhos, órfãos e indigentes; (b) locais estabelecidos para cuidar de pessoas 

consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que se constituem, também, como uma 

ameaça à comunidade, embora de maneira não intencional. Estes locais são os sanatórios e 

hospitais para doentes mentais; (c) o terceiro tipo de instituição total é aquele que se destina a 

proteger a comunidade contra perigos intencionais, este tipo de instituição são as cadeias, 

penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, campos de concentração; (d) o quarto tipo 

são aquelas instituições estabelecidas com a intenção de realizar de modo mais adequado 

alguma tarefa de trabalho, e que se justificam apenas através de tais fundamentos 

instrumentais. Quartéis, escolas internas, campos de trabalho, colônias, são os exemplos deste 

quarto tipo; (e) por fim, há instituições, como os mosteiros e conventos, que são 

estabelecimentos destinados a servir de “refúgio do mundo”, ou servem de instrução para os 

religiosos.  

Goffman (1974) detalha, ao longo de seu livro, a relação que os internados e aqueles 

que ele chama de “equipe dirigente” têm com essas instituições e a relação que constroem 

entre eles. O autor destaca que na sociedade moderna, os indivíduos podem realizar diversas 

atividades como, por exemplo, dormir, brincar e trabalhar em diferentes lugares, com 

diferentes coparticipantes e sem, necessariamente, possuírem um plano racional geral da 

atividade que estão realizando. O aspecto central das instituições totais é a ruptura com essa 

forma de organização da vida.  

 
Em primeiro lugar, todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob 

uma única autoridade. Em segundo lugar, cada fase da atividade diária do 

participante é realizada na companhia imediata de um grupo relativamente grande de 

outras pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas a fazer as mesmas 

coisas em conjunto. Em terceiro lugar, todas as atividades diárias são rigorosamente 

estabelecidas em horários, pois uma atividade leva, em tempo predeterminado, à 

seguinte, e toda a sequência de atividades é imposta de cima, por um sistema de 

regras formais explícitas e um grupo de funcionários. Finalmente, as várias 

atividades obrigatórias são reunidas num plano racional único, supostamente 

planejado para atender aos objetivos oficiais da instituição (GOFFMAN, 1974, p.17-

18). 

 

A definição dada por Goffman sobre as instituições totais assemelha-se muito com a 

organização de uma instituição dirigida à privação de liberdade de adolescentes que 

cometeram um ato infracional, como a FASE-RS. O que importa salientar é que a lógica 



destas instituições, em sua grande maioria, está destinada a disciplinar e punir aqueles que se 

colocam contra um suposto “contrato social” ou contra a ordem estabelecida de uma 

determinada sociedade.  

Pode-se dizer que dentre todas as categorias de instituições totais descritas por 

Goffman (1974), a prisão é aquela que é composta por uma densidade disciplinar e punitiva 

em grau mais elevado. Para Foucault: 

 
A prisão deve ser um aparelho disciplinar exaustivo. Em vários sentidos: deve tomar 

a seu cargo todos os aspectos do indivíduo, seu treinamento físico, sua aptidão para 

o trabalho, seu comportamento cotidiano, sua atitude moral, suas disposições; a 

prisão, muito mais que a escola, a oficina ou o exército, que implicam sempre numa 

certa especialização, é “onidisciplinar”. Além disso, a prisão é sem exterior nem 

lacuna; não se interrompe, a não ser depois de terminada totalmente a sua tarefa; sua 

ação sobre o indivíduo deve ser ininterrupta: disciplina incessante. Enfim, ela dá um 

poder quase total sobre os detentos; tem seus mecanismos internos de repressão e de 

castigo: disciplina despótica (FOUCAULT, 1977, p.189). 

 

Na próxima seção veremos como esta “disciplina despótica” que fundamenta o 

funcionamento de uma prisão corresponde demasiadamente à forma de estrutura de um 

Estado que gradativamente tem deixado de lado as questões sociais em detrimento de uma 

lógica perversa comandada pelo “mercado”.  

 

 

3.2 A LÓGICA DA PUNIÇÃO: DO “ESTADO-PROVIDÊNCIA” AO “ESTADO-PENITÊNCIA” 

 

Loïc Wacquant (2001) aborda a questão das prisões e do aumento significativo da 

população carcerária nos Estados Unidos e também na Europa, sob o ponto de vista da 

passagem de um “Estado-providência”, ou seja, do Estado de Bem-Estar Social, para um 

“Estado-penitência”, um Estado que prioriza a punição em detrimento de qualquer política 

social. Isso corresponde ao advento das políticas neoliberais nestes países, e do pensamento 

de que o Estado mínimo traria a solução para a crise que o capitalismo estava e está 

enfrentando
18

. Neste cenário, o autor destaca que o Estado social se atrofia, ao passo que o 

Estado penal tem um absurdo crescimento. De acordo com Wacquant, a miséria e a extinção 

do Estado social correspondem diretamente à grandeza e à prosperidade do Estado penal. 
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 Como veremos no capítulo quatro, o capitalismo e o sistema do capital passam, desde a década de 1970, por 

forte crise estrutural que se diferencia em vários aspectos das crises cíclicas e que, por isso, as tentativas, por 

parte da classe capitalista, de salvar o sistema do capital têm acumulado nos últimos anos diversos fracassos.    



Em período de penúria fiscal, resultado da forte baixa dos impostos para as empresas 

e as classes superiores, o aumento dos orçamentos e do pessoal destinados ao 

sistema carcerário só foi possível a se amputarem as somas destinadas às ajudas 

sociais, à saúde e à educação. [...] Os Estados Unidos fizeram a escolha de construir 

para seus pobres casas de detenção e estabelecimentos penais em lugar de 

dispensários, creches e escolas (WACQUANT, 2001, p.88). 

  

O autor destaca que a ascensão do Estado penal nos EUA traduz a implementação de 

uma política que criminaliza a miséria e que complementa a política de imposição de trabalho 

assalariado precário e sub-remunerado. O aparelho carcerário desempenha, portanto, um papel 

de grande importância junto aos grupos que se tornaram supérfluos ou sobrantes na atual 

conjuntura social sob a égide do capitalismo financeiro e neoliberal. Para Wacquant, a 

importância do aparelho carcerário se constitui no fato de que: 

 
Ele [o aparelho carcerário] assume um lugar central no sistema dos instrumentos de 

governo da miséria, na encruzilhada do mercado de trabalho desqualificado, dos 

guetos urbanos e de serviços sociais “reformados” com vistas a apoiar a disciplina 

do trabalho assalariado dessocializado (WACQUANT, 2001, p.96).  

  

Um dos efeitos de um sistema penal fortemente estruturado é que ele contribui 

diretamente para regular e amoldar segmentos “inferiores” e “não qualificados” do mercado 

de trabalho. O sistema penal também contribui para uma diminuição artificial do nível de 

desemprego, pois subtrai e encarcera milhões de homens e mulheres que certamente 

aumentariam o contingente populacional em busca de um emprego. Wacquant destaca que 

essa função de diminuição dos níveis de desemprego que o sistema penal proporciona, é um 

mecanismo de duplo efeito, pois se a curto prazo torna os níveis de desemprego baixos, 

diminuindo a oferta de força de trabalho, a longo prazo tende a agravar a situação social, pois 

torna milhões de trabalhadores inempregáveis.  

Para Wacquant, o verdadeiro efeito do encarceramento em massa sobre o mercado de 

trabalho é de acelerar o desenvolvimento do trabalho assalariado de miséria e da economia 

informal, o que acarreta na produção de um grande contingente de força de trabalho submissa 

disponível. O autor enfatiza que os antigos detentos, egressos das instituições penais não 

podem pretender senão os empregos degradados e que são, por consequência, degradantes. 

Wacquant define as instituições carcerárias de uma forma, a meu ver, bastante lúcida: 

 
Máquina varredora da precariedade, a instituição carcerária não se contenta em 

recolher e armazenar os (sub)proletários tidos como inúteis, indesejáveis ou 

perigosos, e, assim, ocultar a miséria e neutralizar seus efeitos mais disruptivos: 

esquece-se frequentemente que ela própria contribui ativamente para estender e 



perenizar a insegurança e o desamparo sociais que a alimentam e lhe servem de 

caução. Instituição total concebida para os pobres, meio criminógeno e 

desculturalizante moldado pelo imperativo (e o fantasma) da segurança, a prisão não 

pode senão empobrecer aqueles que lhe são confiados e seus próximos, despojando-

os um pouco mais dos magros recursos de que dispõem quanto nela ingressam, 

obliterando sob a etiqueta infamante de “penitenciário” todos os atributos suscetíveis 

de lhes conferir uma identidade social reconhecida (como filho, marido, pai, 

assalariado ou desempregado, doente, marselhês ou madrilenho etc.), e lançando-os 

na espiral da pauperização penal, face oculta da “política social” do Estado para com 

os mais pobres, que vem em seguida naturalizar o discurso inesgotável sobre a 

“reincidência” e sobre a necessidade de endurecer os regimes de detenção, até que 

finalmente se comprovem dissuasivos (WACQUANT, 2001, p.143-144).  

  

Por fim, Wacquant volta a enfatizar que a desregulamentação econômica e ênfase em 

uma “regulamentação penal” são dois lados da mesma moeda, pois a falta de investimento no 

setor social acarreta e necessita de um superinvestimento no setor carcerário. Ocorre que em 

um cenário onde se prioriza e propõe o enfraquecimento da capacidade de investimento e 

intervenção social do Estado, a política social se reverte em uma política de tratamento penal 

da miséria.  

Desregulamentação social, ascensão do salariado precário (sobre um fundo de 

desemprego de massa na Europa e de “miséria laboriosa” na América) e retomada do 

Estado punitivo seguem juntos: a “mão invisível” do mercado de trabalho 

precarizado encontra seu complemento institucional no “punho de ferro” do Estado 

que se reorganiza de maneira a estrangular as desordens geradas pela difusão da 

insegurança social (WACQUANT, 2003, p.147).  

 

Segundo o autor, esse é o resultado da utopia neoliberal que por onde passa destina 

aos mais pobres e a todos aqueles que são forçados a deixar o setor de emprego formal, não 

um acréscimo de liberdade – como pretendiam as origens do liberalismo –, mas uma redução 

e até mesmo a supressão da liberdade. Com isso, Wacquant quer dizer que não se pode 

compreender as políticas policiais e penitenciárias, se quisermos acrescentar, disciplinares, 

sem relacioná-las direta e fundamentalmente com o quadro de transformações mais amplas 

pela qual passa o Estado capitalista e o sistema do capital.       

 

 

3.3 ADOLESCENTES COMO SUJEITOS DE DIREITOS? 

 

No Brasil, após mais de vinte anos de ditadura civil-militar, a Constituição de 1988 e 

dois anos mais tarde, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei Federal 8.069/1990) 

passaram a garantir, no âmbito legal, a condição das crianças e adolescentes de serem 

considerados sujeitos de direitos, como avalia Scheinvar (2005): 



Com esse novo dispositivo legal, a infância e a juventude brasileiras passam a ser 

sujeitos de direitos. Para além de uma nomenclatura, abolir o conceito de “menor” 

implicou inúmeras transformações nas relações constitutivas de tais setores, entre as 

quais a relação com a escola. O ECA imprimiu um novo olhar para a população de 0 

a 18 anos, pois ao eliminar o conceito de “menor” abriu-se a outras perspectivas na 

assistência às vítimas de violações de direitos. Ou seja, a lei deixa de ser uma forma 

de culpabilizar os pobres e investe nos movimentos reivindicativos e participativos 

(SCHEINVAR, 2005, p.135). 

  

A afirmação acima se baseia em uma análise histórica, realizada pela autora, da 

política social no Brasil. De acordo com Scheinvar (2005), a primeira legislação destinada às 

crianças, aos jovens e aos adolescentes surge no Brasil em 1927 com o título de Código de 

Menores. Esse código foi a principal legislação do século XX, sendo que em 1979 foi 

revisado. Importante destacar é que esse código tinha sua estrutura carregada 

ideologicamente, com uma evidente distinção de classe e uma forte imposição disciplinar: 

 
Segundo essa legislação, “menor” não é qualquer pessoa que não tenha completado 

18 anos, mas uma parcela do setor infanto-juvenil. Tampouco se pode dizer que toda 

a população pobre constitui seu objeto, pois uma leitura mais detida dos termos 

inscritos nela e, sobretudo das práticas cotidianas que ela propicia, permite perceber 

que o Código de Menores não foi aplicado a qualquer pobre de 0 a 17 anos, mas 

àqueles que, além de serem pobres, não tinham recursos para resolver de forma 

individualizada e ordeira as chamadas problemáticas sociais e transgrediam as 

normas disciplinares (SCHEINVAR, 2005, p.137). 

 

De acordo com Silva (2007) em 1927, com a aprovação do Código de Menores o 

“controle sociopenal” foi “transformado” no “controle sociopenal informal”. O Código de 

Menores assumiu nas práticas sócio-jurídicas ligadas às crianças e aos adolescentes um 

“controle social” fundamentado em práticas assistencialistas e filantrópicas, que também 

tinham a dimensão sociopenal.   

 
Diante disso, crianças e adolescentes foram excluídos dos “processos crimes”, das 

“garantias processuais” da responsabilização penal, e foram assumidos tutelarmente 

pelo Estado paternalista. Isso porque se tratava de uma política com ênfase no 

“humanismo capitalista”, que não queria, ideologicamente, “vender” uma imagem 

do capitalismo como “penalizador de crianças”. Preferiu legitimar-se como “Estado-

pai”, numa perspectiva paternalista e civilizatória, levantando a bandeira da 

“proteção” e da “educação” (SILVA, 2007, s/p.). 

   

Conforme essa autora, o segundo Código de Menores aprovado em 1979, durante a 

ditadura civil-militar, manteve a mesma filosofia tutelar do Código de 1927. Com isso, o 

controle social, e não sociopenal, de crianças e adolescentes em conflito com a lei, chamados 

de “desviantes” continuava a se justificar, de acordo com Silva (2007) pelo “comportamento 



antissocial” e pelo “sintoma do desajustamento social” destas crianças e adolescente em 

relação a uma ordem civil-militar, que criminalizava as classes consideradas perigosas.   

Nesse sentido, o processo descrito por essas autoras demonstra a possível relevância 

da nova legislação. Por isso, de acordo com Scheinvar (2005): 

 
O ECA representa o mais importante instrumento para que efetivamente se lute pela 

realização dos direitos, já que o seu conteúdo inovador produz uma ruptura nos 

enfoques e práticas do passado impulsionando mudanças. Com efeito, ao 

reconhecer-se a condição estrutural de pobreza do país, também se reconhece a 

incapacidade do Estado brasileiro de prover condições de trabalho e de cidadania 

para toda a população (SCHEINVAR, 2005, p.139). 

 

Em que pese o avanço significativo do ECA na perspectiva de garantir direitos a uma 

parcela da população historicamente desvalida, Silva (2007) questiona até que ponto esta lei 

contribui para a garantia dos direitos do adolescentes. Segundo a autora, os adolescentes em 

conflito com a lei estão incluídos num ambicioso projeto de criminalização das relações 

sociais. Silva (2007) afirma que com a implantação de um sistema garantista e com a adoção 

do direito penal juvenil, que ao mesmo tempo em que abre a possibilidade de defesa também 

responsabiliza penalmente o adolescente, o ECA se configura por uma ruptura com a 

concepção tutelar de controle social – que era característica do Código dos Menores – 

impondo um conjunto de direitos e deveres. No entanto, a autora considera que o ECA 

cumpre um papel de controle regulamentando o direito penal juvenil. 

 
Nesse sistema garantista, o adolescente é concebido como cidadão, isto é, como 

“sujeito de direitos”, e não “objeto de tutela”, o que lhe dá a capacidade jurídica de 

responder por seus atos. Por ser “sujeito de direito”, o adolescente que cometeu um 

ato infracional responde penalmente pela infração-crime, na medida em que direitos 

e deveres fazem igualmente parte desse sistema, no contexto do legal controle 

sociopenal. Dessa forma, podemos dizer que, quando foi conveniente para a imagem 

do capitalismo excluir adolescentes dos “direitos” e dos “deveres” de “cidadania”, 

assim o fez. Agora, a lógica do estado de direitos está sendo incluí-los na 

“cidadania”. Em razão disso, novas regras são montadas com base em um moderno 

significado de “inimputabilidade” e em uma cidadania burguesa, em que eles são 

penalmente responsabilizados e socialmente violentados por um sistema de 

injustiças que administra violências e arbitrariedades (SILVA, 2007, s/p.). 

 

Silva (2007) destaca que o “controle sociopenal” de adolescentes e jovens assume 

uma importante forma de controle da questão social que corresponde a uma defesa sutil e 

flexível dos reais interesses da desigual relação entre trabalho e capital. O resultado desse 

processo foi que: 

 



Os adolescentes “passaram” de um extremo da “criminalização jurídica da pobreza” 

das legislações menoristas, para “entrarem” no outro extremo, da “criminologia 

jurídico penal”, de uma legislação cidadã do Estado-penitência. Porém, com o 

agravante de que, apesar de não serem somente os adolescentes pobres a cometerem 

atos infracionais, são esses os mais violentados e que continuam selecionados para o 

aprisionamento. Nos extremos dessas trajetórias, permanecem a “violência” e o 

“controle sociopenal”, que continuam criminalizando a pobreza e julgando que os 

adolescentes pobres constituem marginais em potencial (SILVA, 2007, s/p.). 

 

Fonseca e Morais (2005) avaliam que o ECA trouxe alguns avanços, como a questão 

conceitual – a eliminação do conceito de “menor” – e a criação de conselhos que, segundo as 

autoras, “articulando a sociedade civil e o Estado, devem zelar pela defesa dos direitos dos 

sujeitos sociais com idade entre 0 e 18 anos” (FONSECA e MORAIS, 2005, p.169). No 

entanto, o avanço que o ECA propõe no âmbito da legislação, não parece ser encontrado, de 

fato, na prática. Isso porque o Estado continua, assim com alerta Harvey (2005), a serviço da 

acumulação capitalista. 

 
O Estado, atendendo às demandas do processo de acumulação capitalista, apresenta-

se como gestor das instituições sociais e políticas que ajudam a manter e reproduzir 

as estruturas da sociedade a partir da ótica de interesse das classes dominantes. Em 

suma, a sociedade assentada na exploração de poucos sobre muitos, como no caso 

brasileiro, as políticas sociais, ao regularem as relações sociais, favorecem a 

acumulação e dão bases para legitimar o Estado na reprodução da dominação 

(FONSECA e MORAIS, 2005, p.170). 
 

A descrição das autoras sobre a forma de ação do Estado remete diretamente a uma 

conclusão de extrema importância, segundo a qual, o Estado é reduzido, torna-se “Estado 

Mínimo” apenas em relação ao fundo público destinado às demandas sociais
19

. No caso 

brasileiro, Fonseca e Morais destacam que: 

 
O bem-estar social possui um caráter essencialmente assistencialista, clientelista, 

constituidor de submissão. Utilizando-se do fundo público, governantes de 

diferentes esferas educaram para a opressão. Homens, mulheres, crianças e 

adolescentes foram ensinados a pedir ao “coronel” para ter seus direitos 

minimamente assegurados. Como se direitos e deveres fossem reduzidos à relação 

de esmolagem (FONSECA e MORAIS, 2005, p.173). 

 

É possível, portanto, concluir que, embora a legislação brasileira se proponha a 

avançar no sentido de garantir direitos a uma parcela da população historicamente 

desprotegida, isso efetivamente não ocorre, pois o Estado brasileiro continua a tratar a classe 
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 O que se viu com a crise de setembro de 2008 e o imediato aporte de recursos do Tesouro estadunidense para 

salvar bancos enquanto milhares de pessoas comuns perdiam suas casas hipotecadas é um exemplo substancial 

dessa forma de ação do Estado.  



trabalhadora de forma assistencialista e clientelista. Mais do que isso, em última instância, 

tanto a legislação como as políticas públicas do Estado acabam legitimando a favorecendo a 

lógica do sistema do capital. Esse fato fica evidenciado pela dita “Constituição Cidadã” que 

pretende garantir além do direito à escolarização mínima; saúde, salário mínimo, etc..., mas 

que se analisarmos criteriosamente a situação socioeconômica do país, perceberemos que nem 

crianças e adolescentes são atendidos por uma política de educação de qualidade, nem seus 

provedores tem condições de trabalho que possam lhes oportunizar o desenvolvimento de 

suas potencialidades. É evidente, que para afirmar categoricamente, seria necessário outra 

pesquisa, mas cabe salientar que a dita “Constituição Cidadã” feita dentro dos marcos do 

liberalismo político pode ser vista como “cidadã” apenas para uma dita sociedade civil 

burguesa, mas não para a classe trabalhadora? Para a classe trabalhadora a cidadania 

continuou sendo a exploração e retirada de direitos. Acredito que há materialidade suficiente 

nos governos liberais pós-constituição que demonstram isso nos anos 1990 e 2000. 

Mas quais são as propostas dos documentos oficiais em relação às crianças e aos 

adolescentes e, sobretudo, aos adolescentes em conflito com a lei? 

O artigo 53 do ECA prevê: “A criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho” (grifo nosso). No mesmo Estatuto, o artigo 68 avalia que: “O 

programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade 

governamental ou não-governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente 

que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular 

remunerada”. No parágrafo primeiro deste artigo complementa definindo: “trabalho educativo 

é a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e 

social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo”. Em relação ao adolescente 

privado de liberdade, o ECA prevê no artigo 124, inciso XI, que ele tem o direito de receber 

escolarização e profissionalização. 

Com base nisso, no ano de 2000, o Governo do Rio Grande do Sul, por meio de sua 

Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social (STCAS) juntamente com a então 

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), atualmente Fundação de Atendimento 

Socioeducativo (FASE), elaboraram o “Programa de Execução de Medidas Socioeducativas 

de Internação e de Semiliberdade do Rio Grande do Sul” (PEMSEIS). Neste programa estão 

delineadas, entre outras, as linhas gerais da educação e da “profissionalização” que devem ser 



dirigidas aos adolescentes em regime de semiliberdade e de internação em regime fechado. 

Com relação à educação, o programa ressalta que:  

 
O período de internação não pode significar um hiato na vida do adolescente, e sim 

um processo intensivo de educação capaz de apontar-lhes alternativas de 

convivência social coerentes com as normas estabelecidas (PEMSEIS, 2000, p.48). 

  

O documento destaca também que se devem levar em consideração os fatores 

naturais da adolescência, enquanto fase de desenvolvimento, associando-os com os aspectos 

sociais e conduta transgressora dos jovens. O PEMSEIS (2000) avalia ainda que o processo 

pedagógico compreende vários processos de aprendizagem, em que a escolarização se 

manifesta de forma a gerar espaços de integração do conhecimento construído nas diversas 

instâncias de relações institucionais. 

  
Para tanto, a Escola, geradora de transformação, precisa ser ágil na escuta das 

realidades, renovadora na proposta metodológica, eficiente na progressão dos níveis 

ou etapas de aprendizagem, referência de limites e valores, articuladora dos 

mecanismos integradores dos diversos agentes do processo (PEMSEIS, 2000, p.52). 

 

Após relatar a sua proposta sobre a educação, o documento passa a abordar a 

“profissionalização”. Segundo o PEMSEIS: 

A profissionalização, enquanto eixo de uma proposta de atendimento a adolescentes 

deve ter por base a oportunidade de acesso à formação e à informação, bem como a 

construção de uma cultura laborativa que tenha como eixo norteador a cidadania 

(PEMSEIS, 2000, p.55). 

 

Dessa forma, o programa destaca que a profissionalização deve estar fundamentada 

no “trabalho educativo” segundo a definição que o ECA, no artigo 68 (como destaquei acima) 

dá a esse termo. Com isso, o PEMSEIS acredita que o “trabalho educativo” é um tipo 

específico de relação laboral que, ao mesmo tempo em que não exclui a possibilidade de 

produção de bens ou serviços, deve subordinar essa dimensão “produtiva” ao imperativo do 

caráter formativo da atividade. A finalidade principal, segundo o programa, é o 

desenvolvimento pessoal e social do adolescente. 

 
Nessa perspectiva, a profissionalização traduzir-se-á em uma proposta com 

atividades de trabalho educativo que tenham o compromisso com a emancipação 

dos sujeitos e não com a ocupação de tempo, ou com o “ganho temporário”. Ao 

mesmo tempo deverá oportunizar a geração de renda, a vivência da obtenção de 

recursos financeiros a partir do próprio trabalho e do trabalho em grupo. O 

aprendizado para a vida pressupõe o estabelecimento de um “contrato” com cada 

adolescente e também com sua família, visando à realização pessoal do adolescente 



articulada à sua formação enquanto profissional e cidadão (PEMSEIS, 2000, p.59, 

grifos meus). 

 

As propostas do PEMSEIS, a meu ver, são crivadas de generalidades, pois não 

propõem, de fato, um processo de educação e de “profissionalização” que contribua para a 

formação humana do adolescente. O máximo que um documento como o PEMSEIS sugere é 

que os esforços devem estar voltados, tanto na educação, como nos processos de 

“profissionalização” a um amoldamento do adolescente à lógica da organização social sob a 

égide do capitalismo. Com isso, o compromisso de uma “emancipação dos sujeitos” fica 

subsumido e é contraposto por uma retórica de obtenção da “cidadania” desses adolescentes, 

cidadania que se resume a uma perspectiva de inserção deles na lógica do sistema. O que 

veremos detalhadamente no capítulo cinco, é que os processos de formação na FASE-RS tem 

tentado executar esse projeto a risca, buscando incutir no pensamento dos adolescentes que 

eles têm condições de se inserir na lógica desta sociedade capitalista, buscando 

“oportunidades” no “mercado de trabalho” formal.  

Por fim, procuro fazer um breve debate sobre o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – (SINASE), publicado em 2006, que se constitui atualmente como o 

documento mais importante na suposta busca de uma integração e articulação de distintos 

níveis de governo e de um trabalho conjunto e divisão da responsabilidade sobre o 

adolescente entre família, Estado e sociedade. A proposta principal manifestada neste 

documento é o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos 

direitos humanos. De acordo com o SINASE (2006), a consolidação do ECA ampliou o 

compromisso e a responsabilidade do Estado e da sociedade civil para propor soluções 

eficientes para o sistema socioeducativo, assegurando aos adolescentes que cometeram ato 

infracional a oportunidade de desenvolvimento e uma “autêntica experiência de reconstrução 

de seu projeto de vida”.  

Segundo o documento, os adolescentes em conflito com a lei têm sido submetidos a 

situações de vulnerabilidade, o que demanda o desenvolvimento de políticas de atendimento 

interligadas com diferentes políticas e sistemas dentro de uma rede integrada de atendimento, 

buscando dar, sobretudo, efetividade ao Sistema de Garantia de Direitos (SINASE, 2006). 

Com isso o SINASE define-se como “um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, 

de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o 



processo de apuração de ato infracional até a execução de medida socioeducativa” (SINASE, 

2006, p.22). 

Em relação à política de atendimento aos adolescentes, o SINASE destaca: 

 
O adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que contribua 

na sua formação, de modo que venha a ser um cidadão autônomo e solidário, capaz 

de se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua 

circunstância e sem reincidir na prática de atos infracionais. Ele deve desenvolver a 

capacidade de tomar decisões fundamentadas, com critérios para avaliar situações 

relacionadas ao interesse próprio e ao bemcomum, aprendendo com a experiência 

acumulada individual e social, potencializando sua competência pessoal, relacional, 

cognitiva e produtiva (SINASE, 2006, p.46). 

 

Ainda de acordo com o documento, os parâmetros norteadores da ação e gestão 

pedagógicas para as entidades e programas de atendimento socioeducativo devem propiciar ao 

adolescente “o acesso a direitos e às oportunidades de superação de sua situação de 

exclusão, de ressignificação de valores, bem como o acesso à formação de valores para a 

participação na vida social” (SINASE, 2006, p.46, grifos meus). 

Com essa proposta, o SINASE descreve uma série de doze diretrizes de atendimento 

socioeducativo, que devem orientar e fundamentar a prática pedagógica de entidades de 

atendimento e programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas 

de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. São 

elas: 1) Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios; 2) 

Projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento socioeducativo; 3) 

Participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação das ações 

socioeducativas; 4) Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e 

exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa; 5) Exigência e 

compreensão, enquanto elementos primordiais de reconhecimento e respeito ao adolescente 

durante o atendimento socioeducativo; 6) Diretividade no processo socioeducativo; 7) 

Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa; 8) Dinâmica institucional 

garantindo a horizontalidade na socialização das informações e dos saberes em equipe 

multiprofissional; 9) Organização espacial e funcional das Unidades de atendimento 

socioeducativo que garanta possibilidades de desenvolvimento pessoal e social para o 

adolescente; 10) Diversidade étnicoracial, de gênero e de orientação sexual norteadora da 

prática pedagógica; 11) Família e comunidade participando ativamente da experiência 

socioeducativa; 12) Formação continuada dos atores sociais.  



Dentre essas doze diretrizes pedagógicas, vou me deter em duas delas que acredito 

serem pertinentes a esta pesquisa. A diretriz número 3: Participação dos adolescentes na 

construção, no monitoramento e na avaliação das ações socioeducativas, que é descrita da 

seguinte forma: 

 
É fundamental que o adolescente ultrapasse a esfera espontânea de apreensão da 

realidade para chegar à esfera crítica da realidade, assumindo conscientemente seu 

papel de sujeito. Contudo, esse processo de conscientização acontece no ato de 

açãoreflexão. Portanto, as ações socioeducativas devem propiciar concretamente a 

participação crítica dos adolescentes na elaboração, monitoramento e avaliação das 

práticas sociais desenvolvidas, possibilitando, assim, o exercício – enquanto sujeitos 

sociais – da responsabilidade, da liderança e da autoconfiança (SINASE, 2006, p.47, 

grifos meus). 

 

Esta diretriz contém dois aspectos que considero importante desenvolver. O primeiro 

diz respeito à necessidade do adolescente de constituir-se enquanto sujeito que 

conscientemente pode apreender e analisar criticamente a realidade. Embora não esteja 

explicitado na citação acima, pode-se depreender que o SINASE traz essa proposta. O 

segundo, diretamente ligado ao primeiro é a avaliação do documento de que para o 

adolescente adquirir essa postura crítica diante da realidade é preciso que haja uma inserção e 

participação crítica dele na elaboração, monitoramento e avaliação das práticas sociais 

desenvolvidas, possibilitando, assim, o exercício – enquanto sujeitos sociais – da 

responsabilidade, da liderança e da autoconfiança. Como veremos na análise dos processos 

de educação e “profissionalização” realizados na FASE-RS, não é exatamente isso que ocorre. 

A segunda diretriz que acredito ser importante desenvolver é a 4ª: Respeito à 

singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade como condições 

necessárias na ação socioeducativa, que é de é definida da seguinte forma:  

 
Fazer-se presente na ação socioeducativa dirigida ao adolescente é aspecto 

fundamental para a formação de um vínculo. A presença construtiva, solidária, 

favorável e criativa representa um passo importante para a melhoria da qualidade da 

relação estabelecida entre educadores e adolescentes. Nesse sentido, a 

exemplaridade é aspecto fundamental. Educar  particularmente no caso de 

adolescentes  consiste em ensinar aquilo que se é. Portanto, a forma como o 

programa de atendimento socioeducativo organiza suas ações, a postura dos 

profissionais, construída em bases éticas, frente às situações do diaadia, contribuirá 

para uma atitude cidadã do adolescente (SINASE, 2006, p.47, grifos meus). 

 

Em que pese à importância dos educadores e agentes socioeducativos pautarem suas 

ações em bases éticas, a meu ver, essa diretriz desloca a questão do atendimento 



socioeducativo para uma atitude individual do educador que dever servir de exemplo para o 

adolescente. Se pensarmos em uma proposta que busque a emancipação dos adolescentes, 

pensar em uma ação socioeducativa que tenha como um dos focos o “exemplo” do 

profissional como base para a criação de uma “atitude cidadã do adolescente” é, no mínino, 

insuficiente. Mas, se nos propusermos a pensar uma proposta que busque a emancipação dos 

adolescentes como sujeitos que consigam compreender a sua situação particular – de exclusão 

– diretamente ligada à estrutura da lógica do sistema do capital, esta diretriz do SINASE por 

ser considerada uma incompreensão da realidade em que estes adolescentes e o próprio 

sistema socioeducativo estão inseridos.  

Em relação à educação o SINASE avalia que se deve: 

 
1) garantir na programação das atividades, espaço para acompanhamento sistemático 

das tarefas escolares, auxiliando o adolescente em possíveis dificuldades, contudo, 

trabalhando para sua autonomia e responsabilidade; 2) construir sintonia entre a 

escola e o projeto pedagógico do programa de internação, sendo as atividades 

consequentes, complementares e integradas em relação à metodologia, conteúdo e 

forma de serem oferecidas (exclusivo para internação); 3) garantir o acesso a todos 

os níveis de educação formal aos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação, podendo, para tanto, haver Unidade escolar localizada 

no interior do programa; Unidade vinculada à escola existente na comunidade ou 

inclusão na rede pública externa; etc. (SINASE, 2006, p.59). 

 

Observa-se que nestas diretrizes o documento se atém a questões que podem ser 

consideradas como técnicas – que são extremamente importantes, mas que não colocam em 

discussão o conteúdo que essa educação deve ter.  Em outras palavras, o SINASE não 

propõem em nenhum momento um projeto de educação que possa ser crítico e emancipatório, 

que possa apontar para a formação de um adolescente crítico e ciente da situação 

socioeconômica em que está inserido. Ao contrário são frequentes no documento observações 

genéricas tais como:  

 
As ações socioeducativas devem exercer uma influência sobre a vida do adolescente, 

contribuindo para a construção de sua identidade, de modo a favorecer a elaboração 

de um projeto de vida [...] possibilitando que assuma um papel inclusivo na 

dinâmica social e comunitária (SINASE, 2006, p.52). 

 

Sobre os processos de “profissionalização” o documento traz oito diretrizes que 

devem ser seguidas, exponho abaixo as diretrizes dois e três que, a meu ver, atestam, também 

neste ponto, o carácter genérico do documento: 

 



2) possibilitar aos adolescentes o desenvolvimento de competências e habilidades 

básicas, específicas e de gestão e a compreensão sobre a forma de estruturação e 

funcionamento do mundo do trabalho. Juntamente com o desenvolvimento das 

competências pessoal (aprender a ser), relacional (aprender a conviver) e a cognitiva 

(aprender a conhecer), os adolescentes devem desenvolver a competência produtiva 

(aprender a fazer), o que além de sua inserção no mercado de trabalho contribuirá, 

também, para viver e conviver numa sociedade moderna; 3) oferecer ao adolescente 

formação profissional no âmbito da educação profissional, cursos e programas de 

formação inicial e continuada e, também, de educação profissional técnica de nível 

médio com certificação reconhecida que favoreçam sua inserção no mercado de 

trabalho mediante desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes; 7) 

desenvolver atividades de geração de renda durante o atendimento socioeducativo 

que venham a ampliar competências, habilidades básicas, específicas e de gestão, 

gerando renda para os adolescentes (SINASE, 2006, p.64). 

 

Aqui são notórias as influências da “Escola Nova” – teoria do “aprender a aprender”, 

com ênfase no tecnicismo com o “aprender a fazer” e da pedagogia das competências – 

destacando a necessidade do desenvolvimento de competências e habilidade. Além disso, a 

manifesta idealização de que há uma possibilidade de inserção do adolescente no mercado de 

trabalho fica subsumida a ideia de que este “desenvolvimento de suas competências” poderá 

possibilitá-lo “viver e conviver numa sociedade moderna”, em outras palavras, poderá 

possibilitar aos adolescentes amoldarem-se à lógica da sociedade regida pelo modo de 

produção capitalista.  

Para além da influência escolanovista, neste ponto, é importante destacar que o 

SINASE ao postular que os processos de profissionalização devam ser pautados pela ideia de 

“aprender a aprender” ou “aprender a fazer”, o documento adere nitidamente aos preceitos 

que foram sistematizados por Jacques Delors (2005), que defende as teses dos organismos 

multilaterais, como Banco Mundial e UNESCO dirigidas aos “países em desenvolvimento”.  

Portanto, cabe ressaltar que, ao aderir às teses das Multilaterais e em uma “pedagogia 

das competências”, o SINASE ignora de toda forma a relação do adolescente com o sistema 

do capital. Assumindo uma perspectiva que defende, implicitamente, a meritocracia, a 

formação individualista, o documento cria uma falsa sensação de que o adolescente em 

conflito com a lei, amoldado à lógica do sistema e esforçando individualmente poderá 

conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Ao conceituar o adolescente em conflito com a 

lei como um sobrante, no capítulo quatro desta dissertação, veremos que esta possibilidade de 

ascensão ao mercado de trabalho torna-se cada vez mais retórica e sem base real na atual crise 

pela qual passa o sistema do capital. Crise que, de acordo com Mészáros (2002) não é mais 

cíclica, mas uma crise estrutural. 



3.4 DEBATE SOBRE A PRODUÇÃO TEÓRICA A CERCA DO OBJETO  

 

Como procuro evidenciar ao longo deste trabalho, nesta pesquisa parto da 

perspectiva materialista histórica, que avalia como a primeira e mais importante tarefa do ser 

humano consiste em conseguir obter a sua sustentação material. Nesse sentido, Marx e 

Engels, na Ideologia Alemã, destacam que o primeiro fato histórico é a produção dos meios 

que permitam satisfazer as necessidades e a produção da própria vida material dos seres 

humanos. Nesse sentido, minha posição enquanto pesquisador está fundamentada no 

pensamento de que para analisar determinado fenômeno material social – os processos de 

formação e profissionalização destinados a adolescentes em conflito com a lei – é necessário 

compreender as condições materiais que geram a ocorrência desse fenômeno. Dessa forma, 

pretendo focar esta pesquisa nesse ponto, nas condições materiais e objetivas da constituição 

da formação dada no CASE Padre Cacique.  

Esta breve referência ao meu ponto de partida, ou seja, à concepção de mundo de 

onde parto para realizar esta pesquisa, é, de forma objetiva, o primeiro ponto que pode, dentro 

do campo acadêmico, justificar uma pesquisa com estas características. Numa breve revisão 

das produções acadêmicas (teses, dissertações, artigos e relatórios) que abordam o tema da 

formação dirigida aos adolescentes em conflito com a lei é possível verificar que quase não há 

trabalhos que partam dessa perspectiva.  

Na pesquisa realizada no banco de teses da CAPES, encontrei 60 teses e dissertações 

ligadas à educação, defendidas entre os anos de 1999 e 2009, de acordo com a leitura dos 

resumos destes trabalhos, as abordagens se dividem em duas perspectivas: de um lado as teses 

e dissertações priorizam a análise das políticas públicas de garantia de direitos dos 

adolescentes, precisamente o direito à educação; de outro estes trabalhos tem por objetivo 

principal a análise da formação subjetiva do adolescente, focando o plano cognitivo. Embora 

algumas dessas pesquisas, que enfatizam o plano subjetivo, destaquem em seus resumos a 

relação da forma de pensar dos jovens com a sua condição socioeconômica, essa abordagem 

fica subsumida ao plano principal do interesse, a constituição da identidade subjetiva dos 

adolescentes. Nas pesquisas que abordam a educação na perspectiva da garantia do direito à 

educação, firmada pela Constituição de 1988 e ratificada pelo ECA em 1990, a abordagem, 

embora objetiva, parece ficar no plano da análise das propostas governamentais, da 



fiscalização do atendimento desse direito e da forma como esse direito tem sido garantido e 

oferecido.  

Selecionei duas dissertações que se aproximam do objeto desta pesquisa, sendo uma 

no campo da educação e outra do serviço social. O que procurei realizar é uma breve análise 

da importância e dos limites dessas dissertações. 

A primeira, intitulada Adolescentes privados de liberdade: a dialética dos direitos 

conquistados e violados, foi defendida por Fabiana Schmidt em março de 2007 junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da PUC-RS. Na sua pesquisa, 

Schmidt (2007) procura averiguar quais as contradições que ocorrem no processo de 

efetivação de direitos de adolescentes em conflito com a lei privados de liberdade. A pesquisa 

de cunho qualitativo buscou embasar-se no que a autora chamou de referencial dialético 

crítico, pretendendo com isso compreender por meio de categorias como mediação, 

movimento e contradição, os processos de efetivação de direitos relacionados aos 

adolescentes em conflito com a lei.  

Em que pese o anúncio da autora em relação ao método dialético, o seu referencial 

teórico se direciona muito mais para as questões relacionadas à punição e à culpabilidade dos 

adolescentes. Nesse sentido, a autora parte da análise do marco legal que instituiu o ECA, 

sendo esse o seu principal documento de referência no que diz respeito aos direitos que 

deveriam ser cumpridos em relação aos adolescentes em conflito com a lei. No que tange ao 

marco teórico, Schmidt se referencia substancialmente em Foucault, tendo por base a 

chamada “sociedade disciplinar” e, buscando averiguar ao longo da história brasileira, desde 

os tempos de escravidão até a contemporaneidade, os processos que legitimaram a punição e a 

invisibilidade dos sujeitos de sua pesquisa, ou seja, jovens pobres oriundos da classe 

trabalhadora. É importante destacar que a autora também busca analisar as transformações na 

sociedade capitalista que tem grande impacto na forma de produção e organização da 

sociedade tais como a reestruturação produtiva e o advento do neoliberalismo. Considero de 

suma importância essa análise, embora ela tenha ficado subsumida a questões diretamente 

ligadas ao ECA e à “sociedade disciplinar”.  

O principal resultado obtido por esta pesquisa foi que, em relação a esses 

adolescentes oriundos da classe trabalhadora,  

 



[...] a efetivação de direitos a partir da privação de liberdade, como a escola e a 

saúde, aponta para a grande contradição entre privar e efetivar, ou seja, a partir da 

privação de liberdade esse adolescente começa a ser visível para a política da 

educação, da saúde, bem como pelos profissionais que trabalham nesse contexto 

(SCHMIDT, 2007, p.75). 

 

Essa efetivação de direitos por meio da privação de liberdade foi constatada pela 

autora nos discursos dos sujeitos de sua pesquisa – adolescentes, gestores e técnicos. No 

entanto, Schmidt (2007) ressalta que o verdadeiro sentido da privação de liberdade, longe de 

ser a efetivação dos direitos, é a punição. Conforme a autora, os adolescentes encontram na 

privação de liberdade, a punição, a criminalização, o pagamento de alguma dívida e a 

adaptação a modelos reformadores, antes da efetivação de seus direitos. Dessa forma a autora 

conclui: 

 
Como verificou-se, a privação de liberdade, proporciona punição, vingança, 

discursos confusos, violações de direitos, bem como o trabalho alienado no que se 

refere aos profissionais. Uma das possibilidades de rompimento da “confusão” que 

acaba efetivando-se com a MSE é de a abertura das portas e a saída dos muros da 

privação de liberdade e a articulação com forças democráticas fora das instituições 

(SCHMIDT, 2007, p.87-88). 

 

As conclusões de Schmidt devem ser consideradas de grande relevância, sobretudo, 

por se colocarem numa perspectiva crítica em relação ao cumprimento das medidas 

socioeducativas que, ao invés de priorizarem a formação, referendam o caráter punitivo da 

sociedade. Entretanto, acredito que a análise careceu, de fato, de uma maior profundidade no 

que se refere à condição socioeconômica – material, objetiva – dos adolescentes, que os leva a 

praticar o ato infracional, e uma proposição crítica em relação à organização da sociedade, 

numa perspectiva que vise a transformação das condições de vida dessa população
20

. 

A segunda dissertação analisada tem como título: Privar para Libertar: estudo da 

contribuição de práticas educativas na construção de autonomia de adolescentes 

cumpridores de medida socioeducativas de internação e foi defendida por Janilson Pinheiro 

Barbosa em 2008 junto o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) da 

UNISINOS. Barbosa (2008) busca, na sua dissertação de mestrado, averiguar como as 

práticas educativas relacionadas a adolescentes privados de liberdade contribuem para a 
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 A minha proposição de uma análise mais aprofundada das condições socioeconômicas não se refere a um 

determinismo econômico na constituição de determinado fenômeno, sendo essa mais uma das múltiplas 

determinações que compreendem os fenômenos. Entretanto, acredito que desconsiderar e/ou subsumir as 

condições socioeconômicas a qualquer outra determinação do fenômeno pesquisado pode fazer com que a 

pesquisa se torne incompleta, não dando conta da realidade pesquisada. 



ressocialização dos jovens. O autor teve como sujeitos de sua pesquisa oito adolescentes, 

sendo que quatro eram do sexo feminino, internadas no Centro de Atendimento 

Socioeducativo Feminino (CASEF) e os outros quatro do sexo masculino, internados no 

Centro de Atendimento Socioeducativo – Regional de Novo Hamburgo. No primeiro capítulo 

da dissertação, após a introdução, o autor faz uma vasta descrição dos passos e das etapas 

metodológicas e das razões pelas quais o levaram a realizar sua pesquisa. No segundo 

capítulo, busca descrever, em forma de um apanhado histórico quais os paradigmas e como se 

construiu o sistema de assistência da infância e juventude no Brasil. Com isso, Brabosa 

(2008) parte da descrição que vai desde o Código de Menores até a instituição do ECA.   

No capítulo quatro, o autor passa a realizar a análise de sua pesquisa com base em 

dois parâmetros. O primeiro de cunho documental, focado principalmente no PEMSEIS; o 

segundo tendo por base as entrevistas e grupos de discussão realizados com os adolescentes. 

Após, Barbosa busca definir o conceito de “medida socioeducativa” e realiza um novo 

apanhado histórico, buscando averiguar a possibilidade de a FASE-RS poder ser um lugar de 

privação e ao mesmo tempo de liberdade. O autor, nesse sentido, passa a focar o “caráter 

pedagógico da medida socioeducativa de internação”. Quatro são os marcos dessa análise: a 

escolarização como inclusão social; a profissionalização como cidadania; a cultura como 

emancipação; e, por fim, os sonhos e os projetos dos adolescentes. Desenvolvo, neste 

trabalho, apenas as duas primeiras dimensões. 

Com relação à escolarização, o autor descreve qual é a concepção de educação 

encontrada no PEMSEIS, paralelamente enfatiza a experiência dos adolescentes entrevistados 

com a escola e os processos de escolarização realizados dentro dos CASE/CASEF. O autor 

acredita que: 

 
Ao adolescente infrator que se encontra cumprindo medida socioeducativa de 

internação, a educação passa a ter não só um caráter de aquisição de conhecimentos, 

mas como condição de que o mesmo a utilize como instrumento de transformação 

de sua própria vida. [...] Nesse sentido, o primeiro exercício que a escola deve 

realizar com esses educandos, é fazê-los entender criticamente a condição social em 

que estão inseridos, assim como as condições que os levaram e os fazem entrar em 

conflito com a lei, pondo em ponto de crise estas situações (BARBOSA, 2008, 

p.83). 

 

No entanto, o autor reconhece que a escola, sozinha, não tem condições de realizar 

uma transformação social, pois não basta que ocorra apenas uma transformação pessoal dos 

indivíduos. 



No que tange à “profissionalização” como uma possível construtora da cidadania, 

Barbosa (2008), realiza o mesmo processo, partindo do que diz o PEMSEIS e busca ver como 

os processos ocorrem em relação aos adolescentes. O que não posso deixar de ressaltar é que, 

ao definir o trabalho, em minha interpretação, o autor incorre em definições apressadas e 

imprecisas. Para descrever o trabalho, Barbosa utiliza uma “Enciclopédia de Filosofia” 

trazendo a seguinte definição: “o trabalho é toda atividade material e espiritual que procura 

um resultado útil. Mais precisamente, podemos dizer que o trabalho é uma atividade cansativa 

com a intenção de modificar as coisas mediante o uso do corpo e dos instrumentos”. Acredito 

que essa definição antes de ser precisa, justamente ao contrário, é de precisão que necessita. 

Porém, Barbosa segue na sua tentativa de definir o trabalho e, utilizando Hannah Arendt, 

torna a definição de trabalho ainda mais confusa, pois segundo essa autora, “trabalho é a 

atividade correspondente ao artificialismo da existência humana”. Não pretendo fazer um 

confronto com as definições de trabalho trazidas por Barbosa e as definições que realizo no 

segundo capítulo
21

 desta dissertação, no entanto, acredito que não se pode deixar de destacar 

essas dificultosas definições dadas pelo autor. O que importa destacar neste momento é que o 

autor aborda o trabalho como um processo que se constitui para aos adolescentes, em um 

primeiro momento, como um meio para adquirirem recursos financeiros para sua subsistência 

e, em seguida, trata o trabalho na seguinte perspectiva: 

 
É preciso pensar em relação ao trabalho como sendo instrumento de aquisição 

financeira. Ou seja, problematizar esta relação do trabalho como esforço físico para 

obtenção de recursos financeiros para que daí a pessoa possa ter garantia de poder 

usufruir dos bens que a sociedade comercializa. Ao mesmo tempo, sem ignorar esta 

dimensão, pensar que se a absolutização da mesma não confere ao trabalho um 

sentido somente negativo. Se tal concepção é verdadeira, cabe pensar ainda, para 

quem de fato ela se destina, para todas as pessoas ou somente para aqueles que não 

dispõem de poderes aquisitivos para conseguir, sem muito esforço, ter acesso aos 

bens que necessita (BARBOSA, 2008, p.92). 

 

Além da definição, acredito que a concepção de trabalho é limitada na pesquisa de 

Barbosa. Pensar o trabalho sem levar em consideração as condições de exploração e 

apropriação do trabalho excedente, que é roubado do trabalhador pelo capitalista, não pode 

dar conta da realidade. Creio que pensar o trabalho – em relação a adolescentes que são 

oriundos da classe trabalhadora – no âmbito da produção e das formas de exploração e 

relacioná-las diretamente ao consumo ou as necessidades criadas de consumo, seja uma forma 
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mais apropriada ao invés de pensar o trabalho apenas no âmbito do consumo como está posto 

na citação acima descrita. 

Ao concluir sua dissertação, Barbosa, afirma que:  

 
A educação, enquanto ação humana é um processo pelo qual as gerações transmitem 

às gerações futuras os saberes produzidos e reproduzidos a partir das relações 

estabelecidas no seio da sociedade. É uma ação pela qual a humanidade constrói 

cultura e se reconstrói culturalmente, buscando alcançar aquilo que se denomina 

civilização (BARBOSA, 2008, p.101).  
 

A principal conclusão do autor é que as práticas educativas são recursos importantes 

que podem auxiliar nos processos de emancipação e formação da cidadania dos adolescentes. 

Entretanto, para que realmente tenham efetividade, é necessário que essas práticas educativas 

sejam garantidas “para além do cárcere”, para além dos espaços das unidades de internação. 

Neste ponto, me parece que o autor incorre num processo de naturalização da prisão e da 

punição, aventando a possibilidade de que as práticas educativas e os programas de 

“profissionalização” ligados a FASE-RS, possam construir um processo de emancipação e de 

formação de “cidadania” dos adolescentes que deverá ser efetivado com a garantia de 

continuidade após o adolescente cumprir a medida socioeducativa. 

Ao lado das dissertações acima brevemente descritas e analisadas, considero 

importante fazer a análise de uma série de cinco artigos publicados em maio de 2007 no 

boletim número 06 do programa intitulado Salto para o Futuro, vinculado a Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED). O boletim tem como tema principal 

“EJA e educação prisional” e foi coordenado por Elionaldo Fernandes Julião. Embora os 

textos publicados nesse boletim tratem da educação e do trabalho dirigidos a jovens e adultos 

em prisões, acredito que podem ser trabalhados em relação à educação e ao trabalho 

oferecidos aos adolescentes em conflito com a lei por dois motivos: o primeiro,  pela 

semelhança dos sujeitos, que em grande medida são diferenciados apenas pela faixa etária; o 

segundo, pela relevância dos temas tratados pelos textos. Dos cinco artigos publicados no 

boletim, me detenho em três que, a meu ver, estão muito próximos ao objeto de estudo 

proposto nesta dissertação.  

Na abertura e apresentação dos textos que compõem o boletim, Julião (2007a), 

chama a atenção para um ponto que considero importante. Segundo o autor, a educação 

enquanto “programa de reinserção social” é ainda um tema nebuloso, sobretudo, para a 



política pública dirigida a execução penal. Ao mesmo tempo, esse tema tem recebido pouca 

atenção pelos intelectuais e pela academia:  

 
Em linhas gerais, educação e trabalho como proposta de inclusão social para 

detentos e egressos do sistema penitenciário é tema ainda pouco explorado pelos 

estudiosos e que está a exigir pesquisas e reflexões, especialmente no que se refere 

às alternativas de trabalho e educação para qualificar um contingente de pessoas tão 

heterogêneo, tanto do ponto de vista sociocultural quanto educacional. É com a 

certeza de grande relevância nessa discussão que denunciemos a carência de 

investigação sobre o assunto, bem como a necessidade de institucionalização de 

políticas que consolidem práticas exitosas (JULIÃO, 2007a, p.6). 

 

O autor também destaca nessa apresentação que o direito à educação de homens e 

mulheres não pode continuar a ser negado como uma forma de punição. Nesse sentido, Julião 

(2007a) conclui a apresentação dos textos enfatizando que o tema da educação para privados 

de liberdade impõe aos educadores uma maior participação no debate sobre os rumos que 

políticas contemporâneas de execução penal têm tomado no atual contexto “sócio-político-

econômico-cultural”. 

No primeiro artigo da série, Teixeira (2007) faz um apanhado sobre como a questão 

do direito à educação de privados de liberdade é encontrada em diversas leis. Com isso, 

destaca que:  

 
O princípio fundamental que deve ser preservado e enfatizado é que a educação no 

sistema penitenciário não pode ser entendida como privilégio, benefício ou, muito 

menos, recompensa oferecida em troca de um bom comportamento. Educação é 

direito previsto na legislação brasileira. A pena de prisão é definida como sendo um 

recolhimento temporário suficiente ao preparo do indivíduo ao convívio social e não 

implica a perda de todos os direitos (TEIXEIRA, 2007, p.15).  

 

O autor evoca diversas leis que garantem o direito à educação, tais como a Lei de 

Execução Penal de 1984, a Constituição Brasileira de 1988, nos seus artigos 205 e 208, e o 

Plano Nacional de Educação de 2001. Atenho-me à análise que Teixeira (2007) faz sobre o 

Plano Nacional de Educação. De acordo com o autor, esse plano destaca a necessidade de 

programas de educação e formação profissional destinados a jovens e adultos privados de 

liberdade. 

O Plano Nacional de Educação, votado no Congresso em 2001, no capítulo III 

referente à Modalidade de Ensino – Educação de Jovens e Adultos estabelece a necessidade 

de “implantar, em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendem 



adolescentes e jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos de nível 

fundamental e médio, assim como de formação profissional” (TEIXEIRA, 2007, p.16).  

No entanto, a garantia e a obrigatoriedade, ratificada em lei, da educação destinada a 

privados de liberdade, não deve, afirma o autor, se restringir à ampliação do atendimento, mas 

tem de promover uma educação “para a restauração da autoestima e para a reintegração 

posterior do indivíduo à sociedade, bem como para a finalidade básica da educação nacional: 

realização pessoal da cidadania e preparação para o trabalho”. (TEIXEIRA, 2007, p.19-20, 

grifo nosso). Compreendo que, em relação à formulação de Teixeira (2007) é preciso 

questionar: (a) a qual sociedade o indivíduo deve ser reintegrado? A sociedade capitalista? ; 

(b) o autor entende por “realização pessoal da cidadania”, a cidadania burguesa que garante 

direitos e oportunidades apenas aos privilegiados provindos das classes dominantes? ; (c) para 

que tipo de trabalho, o autor considera que a preparação deva ser dada? Para o trabalho 

alienado (enquanto emprego) que se restringe a extração, cada vez em maior grau, de trabalho 

excedente com vistas à acumulação capitalista?  

  No segundo artigo, Julião (2007b) procura descrever quem são os sujeitos privados 

de liberdade que necessitam da educação. O autor revela dados importantes relacionados a 

essa população, substancialmente a de presos. Segundo Julião (2007b), o perfil dos presos 

reflete a parcela da sociedade que está fora da vida econômica. 

  
É uma massa de jovens, do sexo masculino (96%), pobres (95%), não-brancos 

(afrodescendentes) e com pouca escolaridade. Acredita-se que 70% deles não 

chegaram a completar o Ensino Fundamental e 10% são analfabetos absolutos 

(JULIÃO, 2007b, p.23). 

 

O autor ainda completa dizendo que essas características são, em dada medida, 

globais. Ele considera que mesmo em cidades tão distintas como Rio de Janeiro, Nova Iorque, 

Paris, Buenos Aires ou Cingapura, o interno penitenciário é, em sua grande maioria, “o 

excluído de direitos sociais relevantes”.  

 
Enquanto no Brasil encarceramos os negros, os pobres e os analfabetos, nos Estados 

Unidos, por exemplo, se mantêm atrás das grades as frações decadentes da classe 

operária, os negros pobres das cidades e os imigrantes latino-americanos que 

invadem os estados norte-americanos, em busca de um ideal utópico economicista 

“de vida melhor”. Neste sentido, parece correto supor que o sistema penal foi 

instituído socialmente com o objetivo de aprisionar as suas mazelas sociais, 

colocando para “debaixo do tapete” as suas chagas abertas pela exclusão social e 

pela ganância por poder, geradas pelas lutas de classes (JULIÃO, 2007b, p.24). 

 



Julião (2007b) afirma ainda que os programas de “reinserção social” estão 

basicamente restritos ao encarceramento, o que reflete o seu caráter fundamentalmente 

punitivo. Entretanto, o autor destaca que o simples encarceramento tem-se mostrado 

insuficiente. É nesse sentido que Julião (2007b) evidencia a relevância da necessidade de 

ampliação da discussão e de pesquisas sobre esse tema, que possam possibilitar subsídios 

concretos para os formuladores de políticas públicas e para formulação de estratégias no 

campo técnico e teórico que atendam a população privada de liberdade. 

   A “educação profissional” para jovens e adultos privados de liberdade é o tema do 

terceiro artigo, também escrito por Julião (2007c). Acredito que esse artigo tem maior relação 

com o tema que é trabalhado por esta dissertação. Dessa forma, dedico mais de atenção a ele. 

Julião (2007c) inicia o texto, avaliando que: 

 
Educação e trabalho são duas importantes categorias que permeiam toda a discussão 

sobre programas de “ressocialização” no sistema penitenciário sempre foram vistos 

de formas diferentes. Enquanto uns — a grande maioria — valorizam o trabalho 

como proposta de programa de “ressocialização”, outros valorizam a educação. 

Hoje, há outro grupo que acredita que a educação e o trabalho devam estar 

articulados (JULIÃO, 2007c, p.29). 

 

Essa dissociação entre educação e trabalho no sistema penitenciário se dava, segundo 

o autor, basicamente por duas razões. A primeira porque o trabalho possibilita, por lei, uma 

diminuição de pena; o segundo porque o trabalho tem a função de tirar os internos do ócio, 

mesmo que em muitos casos nada venha a lhes acrescentar. Com isso, o trabalho passou 

historicamente a ser mais valorizado dentro do sistema prisional. Mas que tipo de trabalho? 

 
Negando o ócio, o trabalho no sistema penitenciário se caracteriza como a adição do 

castigo à produção de bens e serviços. Já que trabalho pressupõe produção, nada 

mais favorável para os agentes operadores da Justiça do que utilizar o trabalho como 

instrumento de reinserção social, visto que estarão, diretamente, dando a 

oportunidade a indivíduos improdutivos (delinquentes) de se tornarem produtivos 

(JULIÃO, 2007c, p.30). 

 

Embora o trabalho seja tratado enquanto “trabalho produtivo” na passagem acima 

citada, o próprio Julião afirma, em seguida, que “em linhas gerais o trabalho destinado a 

internos sempre está associado ao suor, ou seja, ao esforço físico e não ao intelectual”. E a 

relação entre trabalho e educação? O autor avalia que no contexto do sistema penitenciário 

brasileiro, o estudo sempre foi visto apenas como um apêndice do trabalho. Entretanto, 

segundo Julião (2007c), depois de muito tempo de esquecimento e negligência do tema da 



educação e do trabalho (“capacitação profissional”), atualmente há, ainda que de forma 

incipiente, uma discussão sobre esse tema. 

 
Acredita-se que através da qualificação profissional dos internos, por exemplo, se 

consiga inseri-los (ou reinseri-los) no mercado da força de trabalho. Quando 

perguntados sobre a escola ideal para o sistema penitenciário, por exemplo, a 

maioria dos agentes operadores da execução penal defende uma escola associada à 

qualificação profissional, ou seja, uma escola que articule educação e trabalho 

(JULIÃO, 2007c, p.31, grifos meus). 

  

A proposta de articulação entre trabalho e educação parece, conforme a citação, estar 

diretamente ligada à possibilidade de internos e presos venderem sua força de trabalho no 

mercado de trabalho formal. Esta proposta está, evidentemente, fundamentada na ideia de que 

haveria uma possibilidade dos egressos do sistema penitenciário ou socioeducativo serem 

inserido no mercado de trabalho, o que considero, diante da atual forma de organização do 

capital, algo improvável. Em seguida o autor, perseguindo a proposta de vislumbrar uma 

possibilidade de inserção desses sujeitos na lógica do sistema capitalista, destaca que não 

basta a “capacitação profissional” para atingir esse objetivo, o que faz com que Julião 

questione qual o papel da educação: 

 
Cientes de que, mesmo qualificados, os egressos penitenciários dificilmente 

conseguirão se inserir no mercado formal de trabalho, em face das altas taxas de 

desemprego do país, torna-se fundamental refletir sobre tal proposição.  Não é 

apenas com capacitação profissional que se conseguirá inserir um egresso 

penitenciário no mercado de trabalho, pois, diante do grande número de 

profissionais qualificados desempregados, o mercado se torna cada vez mais 

seletivo, priorizando novas competências. Diante das questões explicitadas, várias 

são as indagações que merecem a nossa atenção, dentre elas, por exemplo: qual o 

real papel da educação no sistema penitenciário? Como deve se efetivar uma 

educação para adultos privados de liberdade? (JULIÃO, 2007c, p.31, grifos meus). 

 

Com essa constatação, Julião (2007c) se refere à pesquisa de Marc de Maeyer
22

, “um 

dos maiores especialistas sobre o tema no mundo” para tratar do que poderia ser, de fato, uma 

educação que atendesse as necessidades de jovens e adultos presos e internos. Segundo Julião 

(2007c), Maeyer afirma que educar é promover um direito, não um privilégio, não se 

resumindo a uma espécie de treinamento prático, mas destaca a “dimensão social, profissional 

e cultural da cidadania”. 

 
O direito à educação deve ser exercido sob algumas condições: não pode ser 

considerado como sinônimo de formação profissional, tão pouco usado como 
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ferramenta de reabilitação social. É ferramenta democrática de progresso, não 

mercadoria. A educação deve ser aberta, multidisciplinar e contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade (MAEYER apud JULIÃO, 2007, p. 32). 

  

O “espírito crítico” de Maeyer faz com que esse autor defenda, de acordo com Julião 

(2007c), uma educação global que, segundo Maeyer – citado por Julião – recolhe pedaços 

dispersos da vida; dá significado ao passado; dá ferramenta para se formular um projeto 

individual ao organizar sessões educacionais sobre saúde, direitos e deveres, não-violência, 

auto-respeito, igualdade de gênero. Ainda segundo Maeyer, a educação deve ser, sobretudo, 

“desconstrução/reconstrução de ações e comportamentos”. Nesse sentido, Julião (2007c) 

conclui seu texto avaliando que: 

 
É fundamental que se perceba que não é só com a criação de novas escolas, 

principalmente associadas ao ensino profissional, que resolveremos o problema da 

educação para jovens e adultos privados de liberdade, mas sim por meio de uma 

concepção educacional que privilegie e ajude a desenvolver potencialidades e 

competências; que favoreça a mobilidade social dos internos; que não os deixe se 

sentirem paralisados diante dos obstáculos que serão encontrados na relação social 

após o cárcere (JULIÃO, 2007c. 32-33, grifos e destaques meus). 

  

Em relação às proposições de Julião e às de Maeyer, considero importante fazer 

algumas questões: (a) os egressos do sistema prisional ou do sistema de privação de liberdade 

de adolescentes em conflito com a lei serão oportunizados, de fato, a uma qualificação que 

possibilite uma inserção no mercado de trabalho? ; (b) se, mesmo qualificados, estes egressos 

terão pouca, ou nenhuma oportunidade no mercado de trabalho formal, de que trabalho e de 

que “capacitação profissional” se estará falando? Em relação à educação, não me parece ter 

ficado claro qual a definição do conceito de “educação global” cunhado por Maeyer. Seria 

uma educação dirigida ao desenvolvimento de “potencialidades e competências”? Mas quais 

são estas “potencialidades e competências”? “Potencialidades e competências” que permitam 

aos egressos se inserirem na “relação social após o cárcere”? O que significam essas 

“potencialidades e competências” no campo da educação? Aqui, mais uma vez é possível 

notar a influência da pedagogia das competências na formulação de autores que tratam da 

educação de privados de liberdade. 

Por fim, neste debate com a produção acadêmica a cerca do nosso objeto de estudo, 

analiso um relatório publicado em 2003, que realizou um mapeamento da situação das 

unidades de execução de medida socioeducativa de privação de liberdade no Brasil. Segundo 

essa pesquisa, realizada por Gueresi e Silva (2003), quanto a “educação escolar” 99% das 



unidades ofereciam o Ensino Fundamental e 63% ofereciam o Ensino Médio. A maioria o 

fazia por meio da inserção de escolas públicas nas unidades. No entanto, algumas dificuldades 

sérias foram observadas pelas autoras: 

 
[...] destacando-se a frequente inadequação da escola às especificidades dessa 

população e a pouca articulação com as outras atividades desenvolvidas na unidade. 

Afora isso, são mencionados problemas quanto à inadequação e/ou à insuficiência 

de salas para o desenvolvimento das atividades escolares, além da falta de 

professores nas unidades e a insuficiência da capacitação destes para atuar com esses 

adolescentes (GUERESI e SILVA, 2003, p.62). 

 

Com relação à “profissionalização”, essa pesquisa constatou que 85% das unidades 

pesquisadas ofereciam ações de “profissionalização”. Essas ações de “profissionalização”, no 

entanto, eram realizadas de forma não sistemática e não inseridas em uma política estadual de 

“profissionalização”, dependendo da iniciativa de cada direção ou dos próprios funcionários, 

que ministram cursos de forma voluntária. Além disso, esses cursos de “profissionalização” 

eram utilizados em relação aos adolescentes como uma espécie de prêmio por bom 

comportamento:  

 
Entre os critérios adotados para encaminhar os adolescentes para os cursos, 

destacam-se comportamento/disciplina, utilizado por 42% das unidades – que 

indica, muitas vezes, a utilização da profissionalização como “prêmio” por um 

comportamento considerado “bom” (GUERESI e SILVA, 2003, p.62). 

 

O relatório de pesquisa avalia, por fim, que havia uma grande dificuldade no 

oferecimento desses cursos:  

 
As principais dificuldades para o oferecimento da profissionalização apontam a não-

relação com as necessidades regionais e locais do mercado de trabalho; o número 

reduzido de vagas; e a insuficiência da carga horária dos cursos, que não permite 

uma verdadeira preparação para o trabalho (GUERESI e SILVA, 2003, p. 63). 

 

Ao mesmo tempo em que considero a importância do trabalho realizado pela 

pesquisa, acredito ser preciso ressaltar que as constatações feitas pelas autoras, embora 

reflitam e denunciem, de fato, uma situação complexa e precária do sistema de ensino e 

“profissionalização” dedicado a esses adolescentes, a nosso ver, não problematizam, de fato, 

uma questão mais profunda. Entendo, em primeiro lugar, que a “profissionalização” somente 

pode ser compreendida como preparação para o “mercado de trabalho”, com vistas à inserção 

desse jovem na estrutura social atual sob a égide do modo de produção capitalista. Portanto, 



ao problematizarem a não adequação do ensino e dos cursos “profissionalizantes” oferecidos 

dentro das unidades de internação é necessário problematizar e questionar o sistema social 

que exige determinada formação para ser inserido no próprio sistema.  

Embora seja de extrema importância a abertura para o debate em relação à educação 

e ao trabalho relacionado a jovens e adultos privados de liberdade, acredito que o debate 

deveria ser mais radical, no sentido de ir diretamente à raiz (Marx, 2010), à essência da 

questão. Sem pretender ter o domínio da verdade ou uma receita pronta para a resolução 

desses problemas, e sem assumir aqui uma postura exclusivamente militante, considero que é 

necessário questionar de forma mais frontal as causas do problema. Nesse sentido, questionar 

o que, de fato, produz a miséria, o descaso com os direitos, a invisibilidade desses sujeitos 

privados de sua liberdade por terem cometido algum ato que, em tese, infringiu o “contrato 

social” estabelecido pela sociedade. Não é o caso aqui de “vitimizar” ou “absolver” qualquer 

sujeito privado de liberdade, mas sim, de tentar buscar as causas que os levaram a cometer 

tais atos.  

Com isso, é imprescindível que se questione o modo de produção capitalista. O 

sistema sociometabólico do capital (Mészáros, 2002) que organiza a sociedade. Sem isso, as 

análises, por mais críticas que se pretendam, não podem ultrapassar a barreira de um 

humanismo do senso comum que acredita que poderá inserir esse contingente de pessoas 

sobrantes na lógica da sociedade capitalista.  Em outras palavras, é preciso questionar e se 

contrapor ao sistema capitalista que, a meu ver, gera essa população e a impossibilita de 

desenvolver suas capacidades físicas e intelectuais, lhe remetendo a responsabilidade pelo não 

desenvolvimento dessas mesmas capacidades e pela sua exclusão do sistema. 

Ao concluir essa breve análise da produção teórica sobre o objeto que estou 

pesquisando, considero que a quase inexistência de pesquisas no campo da educação e do 

trabalho, relacionadas aos adolescentes em conflito com a lei, que tenham uma abordagem na 

perspectiva do materialismo histórico-dialético evidencia a importância de uma proposta 

nesse sentido. Dessa forma, busco fazer uma reflexão crítica sobre o sistema capitalista e 

sobre o modo de produção sob o qual se sustentam o sistema de privação de liberdade e as 

políticas públicas dirigidas aos adolescentes em conflito com a lei. Isso poderá possibilitar 

perceber qual a influência e, em última instância, quais as determinações que essa forma de 

organização social tem sobre a constituição histórica desses adolescentes e sobre as 



constituições materiais de funcionamento de um sistema de formação dentro de uma unidade 

de privação de liberdade.  

 

 

3.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

O que procurei, por meio das formulações de Foucault e Wacquant, evidenciar neste 

capítulo foi de que as políticas que priorizam a disciplina e a criminalização têm ligação direta 

com a forma de organização social de cada tempo histórico em que foram formuladas. Isso 

ficou manifesto na abordagem de Foucault (1977), que faz uma construção histórica focada 

no século XVIII evidenciando, a meu ver, que, em última instância, as prisões e formas de 

punição serviam ao poder econômico. Por sua vez, Wacquant descreve o processo em que o 

chamado Estado-providência ou de Bem-Estar Social se diluiu com a emergência do Estado-

penitência em que a punição e, sobretudo, a prisão está destinada a ser um depósito de 

sobrantes, caracterizados por Wacquant (2003) como os refugos do mercado de trabalho, as 

frações desproletarizadas e subrenumerárias da classe operária. 

Essa construção é importante para pensarmos que, mesmo como o advento de novas 

leis como o ECA e novas normatizações como o SINASE em nível nacional e o PEMSEIS no 

Rio Grande do Sul, os adolescentes e, sobretudo, os adolescentes em conflito com a lei não 

tem sido efetivamente compreendidos e tratados como sujeitos de direitos. Ao contrário disso, 

é possível dizer que essas leis e normatizações cumprem um papel de serem referencias na 

busca pelo amoldamento e conformação do adolescente à lógica do sistema do capital.  

Por fim cabe destacar, que este capítulo teve a função de demostrar que, por mais 

bem intencionados, o relatório, os artigos e as dissertações analisados não conseguem ir além 

de uma denúncia específica das condições dos adolescentes. Denúncia que é certamente 

importante, mas insuficiente se quisermos compreender a essência que fundamenta as 

condições de vida e de atendimento ao adolescente em conflito com a lei e, fundamentalmente 

se quisermos propor alternativas que rompam com essa lógica e possibilitem a real 

emancipação destes sujeitos.   

No próximo capítulo, procuro descrever a historicidade do adolescente em conflito 

com a lei, tendo a dimensão da implicação direta das condições de vida destes sujeitos com a 

lógica do sistema do capital.  



4 A HISTORICIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO ADOLESCENTE EM CONFLITO 

COM A LEI: DA SUPERPOPULAÇÃO RELATIVA AO SOBRANTE 

 

 

Neste capítulo descrevo o que, a meu ver, tem sido historicamente a constituição do 

adolescente em conflito com lei. Acredito que esses adolescentes, por mais que sejam 

caracterizados de forma arbitrária e sem critérios – principalmente pelas empresas de 

comunicação – como “delinquentes”, “violadores da lei”, “menores” e, portanto, uma ameaça 

à “sociedade de bem”
23

, são um produto das condições socioeconômicas em que vivem e que, 

por isso, seus atos e suas atitudes, que ferem a suposta “normalidade” da sociedade, são 

também um produto da forma de organização desta sociedade dita “normal”, sociedade que 

foi constituída historicamente sob a égide do sistema do capital.  

Dessa forma, procuro por meio de uma breve descrição histórica do surgimento 

daquilo que Marx chama de “exército industrial de reserva” ou “superpopulação relativa” até 

o que Acacia Kuenzer (2005) e Laura Fonseca (2006) apontam como trabalhador “sobrante”. 

Para atingir esse objetivo, faço um resgate histórico desde o ponto em que Marx no capítulo 

XXIV de O Capital sobre a acumulação primitiva aponta o surgimento do proletariado até o 

atual momento em que o sistema do capital enfrenta uma crise estrutural (Mészáros, 2002) e o 

capitalismo é organizado com base na financeirização da economia e no pensamento político 

neoliberal.  Acredito que o adolescente com o qual trabalho nesta pesquisa está muito próximo 

da superpopulação relativa caracterizada por Marx, constituindo-se como um sobrante na 

atual forma de organização do modo de produção capitalista que prima pela retirada de 

direitos dos trabalhadores e pelo desemprego estrutural como resposta à crise enfrentada pelo 

sistema do capital.  

 

 

4.1 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, PROLETARIADO E SUPERPOPULAÇÃO RELATIVA 

 

O processo econômico-social que se convencionou chamar de Revolução Industrial 

data, de acordo com Hobsbawm (2009), da década de 1780. Porém, antes de tratar desse 

fenômeno que modificará toda a conformação organizacional da sociedade, realizo uma 

pequena descrição da Lei dos pobres (Poor law), promulgada em seu formato definitivo em 

1601 pela rainha Elizabeth. Essa lei, de acordo com Mantoux (s/d), tinha como principal 
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objetivo a repressão à mendicância e à vagabundagem e o alívio da miséria. De acordo com 

esse autor, os artífices dessa lei pretendiam: 

 
Fazer desaparecer a perigosa classe dos mendigos profissionais que tiveram em 

meados do século XVI, um desenvolvimento temível. A obrigatoriedade do trabalho 

imposta a todos os assistidos, exceto quanto suas doenças os tornavam 

absolutamente incapazes, era reforçada por severas penalidades: chicote, no primeiro 

delito de vadiagem ou envio à casa de correção; em caso de reincidência, chicote e 

marca a ferro. Mais tarde, a workhouse, onde os pobres foram encerrados, mais 

parecia uma prisão do que um asilo (MANTOUX, s/d, p.443). 

  

A essa lei, seguiu-se a Lei do domicílio de 1662, que decretava que todas as pessoas 

que mudassem de local de residência podiam ser mandadas de volta às paróquias onde tinham 

seus domicílios legais, mesmo contra a sua vontade. Essa lei, que visava defender o interesse 

de paróquias contra a vinda de “vagabundos” e mendigos de outras localidades acabou por 

impedir a classe operária de se locomover pelo país em busca dos lugares onde houvesse 

trabalho. Contra esse “disparate” que impedia o desenvolvimento das forças industriais 

latentes, até mesmo Adam Smith se levantou dizendo que esse sistema era o “cúmulo do 

absurdo”.  

Marx, em O Capital, no capítulo XXIV, que trata da acumulação primitiva, descreve 

como ocorre o surgimento desses “vagabundos”, “vadios” e toda a espécie de leis que 

surgiram para combater esse tipo de pessoa. 

 
Os que foram expulsos de suas terras com a dissolução das vassalagens feudais e 

com a expropriação intermitente e violenta – esse proletariado sem direitos – não 

podiam ser absorvidos pela manufatura nascente com a mesma rapidez com que se 

tornavam disponíveis. Bruscamente arrancados das suas condições habituais de 

existência, não podiam enquadrar-se, da noite para o dia, na disciplina exigida pela 

nova situação. Muitos se transformaram em mendigos, ladrões, vagabundos, em 

parte por inclinação, mas, na maioria dos casos, por força das circunstâncias. Daí ter 

surgido em toda Europa Ocidental, no fim do século XV e no decurso do XVI, uma 

legislação sanguinária contra a vadiagem (MARX, 2008, p.848). 

 

Os exemplos que Marx traz são emblemáticos, por isso acredito ser importante citar 

alguns deles: Henrique VIII, lei de 1530 – Mendigos velhos e incapacitados para trabalhar 

têm direito a uma licença para pedir esmolas. Os vagabundos sadios serão flagelados e 

encarcerados. Serão amarrados atrás de um carro e açoitados até que o sangue lhes corra pelo 

corpo.  

Marx segue descrevendo que, no ano 27 do reinado de Henrique VIII, essa lei foi 

modificada, condenando uma pessoa, na primeira reincidência de vagabundagem, além da 



pena de flagelação, ao corte de metade de sua orelha. Na segunda reincidência, a pessoa seria 

condenada ao enforcamento como criminoso irrecuperável e inimigo da comunidade.  

A mesma rainha Elisabeth, que havia promulgado a lei dos pobres, criara uma lei em 

1572 que punia severamente com a marcação das orelhas a ferro todas as pessoas que com 

mais de 14 anos não tivessem licença para mendigar. Em caso de reincidência, tendo mais de 

18 anos, seriam enforcadas, se não houvesse ninguém (diria, na linha de Marx, uma alma 

caridosa e filantrópica), que quisesse tomá-lo a serviço por dois anos. Na segunda 

reincidência, ou seja, na terceira vez que fossem pegos mendigando, seriam enforcados sem 

perdão, como traidores. 

Essa breve exposição sobre essas leis, mesmo se tratando da Inglaterra pré-

Revolução Industrial, serve para nos dar uma ideia de como eram vistos os pobres, aqueles 

que não serviam aos moldes da sociedade. Vejamos a seguir como se realizou o processo da 

Revolução Industrial e o surgimento do proletariado. 

 

 

4.1.1 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O SURGIMENTO DO PROLETARIADO 

 

A Revolução Industrial foi um processo que, como dito acima, teve seu início por 

volta de 1780 e, segundo Hobsbawm (2009), embora não tenha sido um episódio com 

princípio, meio e fim, pode-se dizer que terminou com a construção das ferrovias e das 

indústrias pesadas da Grã-Bretanha na década de 1840. Este processo esteve diretamente 

ligado as fábricas de algodão e três invenções foram decisivas para o desenrolar da revolução: 

a maquina de fiar (spinning Janny) de James Hargreaves, na década de 1760; o tear movido a 

força hidráulica (water frame) de 1768, que pôs em prática a ideia original de fiar com uma 

combinação de rolos e fusos; e uma espécie de fusão entre os dois primeiros, a “mula” 

(spinning mule), da década de 1780, na qual foi aplicada a energia a vapor. As duas últimas 

invenções foram patenteadas por Richard Arkwright, embora não tenha sido o seu inventor. 

Segundo Hobsbawm (2003), as duas últimas inovações implicavam produção fabril, fazendo 

com que as fábricas de algodão do período da Revolução Industrial se tornassem basicamente 

casas de fiação.  

 
O algodão, portanto, fornecia possibilidades suficientemente astronômicas para 

tentar os empresários privados a se lançarem na aventura da Revolução industrial e 

também uma expansão suficientemente rápida para torná-la uma exigência. 



Felizmente ele também fornecia as outras condições que a tornaram possível. Os 

novos inventos que o revolucionaram – a máquina de fiar, o tear movido a água, a 

fiadeira automática e, um pouco mais tarde o tear a motor – eram suficientemente 

simples e baratos e se pagavam quase imediatamente em termos de maior produção 

(HOBSBAWM, 2009, p.60-61).   
   

Do ponto de vista social, a Revolução Industrial não representou apenas um processo 

de adição ou subtração na economia, mas uma mudança social fundamental, transformando a 

vida dos homens a ponto de torná-los irreconhecíveis. O novo modo de produção que se 

afirmava com a Revolução precisava atrair pessoas do campo para a cidade. Essas pessoas se 

tornariam mão de obra nas grandes fábricas, mas isso não foi uma tarefa muito fácil: 

  
Para o operário habituado ao trabalho a domicílio ou ao trabalho na pequena oficina, 

a disciplina da fábrica era intolerável. [...] Por isso, a primeira geração de 

manufatureiros teve dificuldades reais para recrutar seu pessoal. E elas teriam sido 

ainda maiores se eles não tivessem, à sua disposição, a população flutuante que a 

grande propriedade expulsava da agricultura para a indústria e do campo para a 

cidade [...] Portanto, originalmente, a mão-de-obra industrial foi recrutada entre as 

populações brutalmente privadas de seus meios de existência (MANTOUX, s/d, 

p.418). 

  

 A sociedade industrial pressupõe o surgimento de um trabalhador diferente da 

sociedade pré-industrial. Hobsbawm (2003, p.79) revela que a sociedade industrial passa a ser 

formada por “proletários”, homens e mulheres que não possuem qualquer fonte de renda que 

não seja o salário pago pela venda da sua força de trabalho. O proletário, ainda segundo 

Hobsbawm, se diferencia do “servo” feudal que tem uma relação humana e social muito mais 

complexa com o seu “amo”, relação que implica deveres recíprocos, ainda que desiguais; a 

única relação do proletário com o seu empregador está no fato de que ele vende sua força de 

trabalho e recebe um salário por isso. Utilizando as palavras de Marx, poderia dizer que o 

proletário diferente do servo,  

 
é um homem livre, livre nos dois sentidos, o de dispor, como pessoa livre, de sua 

força de trabalho como sua mercadoria, e o de estar livre, inteiramente despojado de 

todas as coisas necessárias à materialização de sua força de trabalho, não tendo, 

além desta, outra mercadoria para vender” (MARX, 2008, p.199). 

 

A Revolução Industrial, portanto, cria o trabalhador “livre”. Livre para aderir à única 

alternativa que lhe é dada: vender sua força de trabalho. Entretanto, o proletariado não se 

rendeu facilmente aos “encantos” da sociedade industrial-capitalista e, a partir dos anos de 



1840, começou a se organizar num movimento que, ainda naquela década, levaria à 

ocorrência das revoluções de 1848
24

. 

 

 

4.1.2 A PRODUÇÃO DA SUPERPOPULAÇÃO RELATIVA  

 

A Revolução Industrial como vimos, pressupõe o surgimento e a definição de duas 

classes antagônicas. A dos capitalistas e a dos proletários. Os primeiros, detentores dos meios 

de produção; os últimos, tendo apenas a sua força de trabalho, como mercadoria a ser ofertada 

no mercado, da qual depende exclusivamente a sua sobrevivência. Vejamos como essa relação 

ocorre principalmente no que diz respeito às formas criadas pelo modo de produção capitalista 

para acumular capital e as consequências que isso tem para a classe trabalhadora.  

Marx, em O Capital, ao trabalhar com as categorias de capital constante e capital 

variável
25

 avalia que, quanto mais o capital global cresce, aumenta também a parte variável de 

capital, ou seja, cresce a quantidade de força de trabalho nele incorporada, porém em escala 

cada vez menor. De acordo com Marx: 

 
Essa redução relativa da parte variável do capital, acelerada com o aumento do 

capital global, e que é mais rápida do que esse aumento, assume, por outro lado, a 

aparência de um crescimento absoluto da população trabalhadora muito mais rápido 

que o do capital variável ou dos meios de ocupação dessa população. Mas a verdade 

é que a acumulação capitalista sempre produz, e na proporção da sua energia e de 

sua extensão, uma população trabalhadora supérflua relativamente, isto é, que 

ultrapassa as necessidades médias da expansão do capital, tornando-se, desse modo, 

excedente (MARX, 2008, p.733).    

  

Marx segue dizendo que, em todos os ramos da economia, o aumento do capital 

variável, que corresponde ao número de trabalhadores empregados, está sempre diretamente 

ligado a flutuações e a uma formação transitória da superpopulação relativa. O paradoxo com 

relação a essa superpopulação relativa é que, ao mesmo tempo em que ela é um produto da 

acumulação ou do desenvolvimento da riqueza do sistema capitalista, ela é o que alavanca 
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essa acumulação sendo, conforme Marx, até mesmo a condição de existência do modo de 

produção capitalista.  

 
Ela proporciona o material humano a serviço das necessidades variáveis de expansão 

do capital de maneira tão absoluta como se fosse criado e mantido por ele. Ela 

proporciona o material humano a serviço das necessidades variáveis de expansão do 

capital e sempre pronto a ser explorado, independentemente dos limites do 

verdadeiro incremento da população (MARX, 2008, p.735). 

 

O interessante é perceber como o sistema capitalista de produção foi ao longo de seu 

desenvolvimento buscando formas para intensificar o trabalho, promovendo maior 

produtividade sem que, para isso, recrutasse um maior número de trabalhadores. Dessa forma, 

Marx revela que permanecendo o mesmo número de trabalhadores empregados o capital 

variável aumenta se o trabalhador individual fornecer mais trabalho. Nessas circunstâncias, o 

aumento de capital variável é o resultado de mais trabalho, mas não de mais trabalhadores 

empregados.  Essa fórmula incide diretamente no aumento da superpopulação relativa. 

 
O trabalho excessivo da parte empregada da classe trabalhadora engrossa as fileiras 

de seu exército de reserva, enquanto, inversamente, a forte pressão que este exerce 

sobre aquela, através da concorrência, compele-a ao trabalho excessivo e a sujeitar-

se às exigências do capital. A condenação de uma parte da classe trabalhadora à 

ociosidade forçada, em virtude do trabalho excessivo da outra parte, torna-se fonte 

de enriquecimento individual dos capitalistas e acelera ao mesmo tempo a produção 

do exército industrial de reserva, numa escala correspondente ao progresso da 

acumulação social (MARX, 2008, p.739-740).  
 

Contudo, Marx destaca na sequência que, se na Inglaterra de seu tempo o trabalho 

fosse reduzido a dimensões racionais e distribuído às diferentes camadas da classe 

trabalhadora, a população existente seria insuficiente para prosseguir com a produção na 

escala em que estava sendo produzida. Portanto, a existência de um exército de reserva serve 

ao sistema capitalista de duas formas: a primeira quando estabelece a competição entre os 

próprios trabalhadores e, com isso, força os que estão empregados a produzirem de forma 

excessiva; a segunda, diretamente relacionada à primeira, é que diminui os custos do 

capitalista, pois obtêm maior produção com menor gasto com a força de trabalho. 

De acordo com Marx (2008), todo trabalhador faz parte da superpopulação relativa 

durante o tempo que está desempregado, porém, ele destaca que existem três formas de 

existência dessa superpopulação: flutuante; latente e estagnada, às quais se pode acrescentar 

outra forma, o pauperismo. 



A primeira forma trabalhada por Marx é a flutuante. Essa forma de superpopulação 

se dá quando os trabalhadores são ora repelidos, ora extraídos em uma quantidade maior. A 

forma flutuante se dá com o aumento da indústria que em dada medida faz crescer o número 

de trabalhadores empregados, mas numa proporção muito menor do que o aumento da 

produção. A superpopulação flutuante é geralmente constituída por adultos que, chegando ao 

uma determinada idade, são considerados inaptos e, por isso, descartados do mercado de 

trabalho. Nesse ponto cabe destacar: 

 
[...] Existe outra contradição ainda mais chocante: as queixas contra a falta de 

braços, quando muitos milhares estão desempregados porque a divisão do trabalho 

os acorrentou a determinado ramo industrial. Além disso, o consumo da força de 

trabalho pelo capital é tão intenso que o trabalhador de mediana idade já está, em 

regra, bastante alquebrado. Vai para as fileiras dos supérfluos ou é rebaixado de 

categoria (MARX, 2008, p.745). 

 

Em relação à segunda forma, a latente, Marx explica que, na medida em que a 

produção capitalista se apodera da agricultura, dá-se uma repulsão e, em muitos casos, ocorre 

um êxodo forçado, fazendo com que parte da população rural esteja na iminência de engrossar 

as fileiras dos proletariados urbanos.  

 
Está fluindo sempre esse manancial de superpopulação relativa. Mas, seu fluxo 

constante para as cidades pressupõe no próprio campo uma população supérflua 

latente cuja dimensão só se torna visível quando, em situações excepcionais, se 

abrem todas as comportas dos canais de drenagem. Por isso o trabalhador rural é 

rebaixado ao nível mínimo de salário e está sempre com um pé no pântano do 

pauperismo (MARX, 2008, p.746).  

 

Em relação à terceira forma da superpopulação relativa, a estagnada, Marx salienta 

que ela constitui parte do exército de trabalhadores em ação, mas com ocupação totalmente 

irregular. 

 
Ela proporciona ao capital reservatório inesgotável de força de trabalho disponível. 

Sua condição de vida se situa abaixo do nível médio normal da classe trabalhadora, 

e justamente isso torna-a base ampla de ramos especiais de exploração do capital. 

Duração máxima de trabalho e o mínimo de salário caracterizam sua existência 

(MARX, 2008, p.747). 

 

Por fim, a quarta forma da superpopulação relativa, o pauperismo. O pauperismo é 

composto pelos indigentes; por indivíduos que sucumbem em virtude da sua incapacidade de 

adaptação decorrente da divisão do trabalho; por pessoas que ultrapassam a idade normal de 

um trabalhador; pelos mutilados, doentes e viúvas decorrentes do próprio modo de produção. 



O pauperismo constitui o asilo dos inválidos do exército ativo dos trabalhadores e 

peso morto do exército industrial de reserva. [...] O pauperismo faz parte das 

despesas extras da produção capitalista, mas o capital arranja sempre um meio de 

transferi-la para a classe trabalhadora e para a classe média inferior (MARX, 2008, 

p.747-748). 

 

Marx destaca que a força de trabalho disponível é ampliada pelas mesmas causas que 

aumentam a força expansiva do capital: 

 
A magnitude relativa do exército industrial de reserva cresce, portanto, com as 

potências da riqueza, mas, quanto maior esse exército de reserva em relação ao 

exército ativo, tanto maior a massa da superpopulação consolidada, cuja miséria está 

na razão inversa do suplício do trabalho (MARX, 2008, p.748).  

 

Esta é, segundo Marx, a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista. Com relação 

à superpopulação relativa cabe ainda ressaltar dois pontos: o primeiro diz respeito à 

empregabilidade. O exército de reserva, nos tempos de Marx, estava pronto a tomar os postos 

de trabalho do exército em ação nas indústrias. Em tempos de crise, a rotatividade é uma forte 

saída para o sistema capitalista que demite trabalhadores já experientes e supostamente com 

salários altos, para contratar aqueles que estão na reserva, por salários menores; o segundo 

aspecto é que a criação de uma superpopulação relativa pelo sistema capitalista, sempre de 

acordo com Marx, ocasiona a miséria de camadas cada vez maiores do exército ativo, dos 

trabalhadores empregados, ao mesmo tempo em que enriquece os capitalistas detentores dos 

meios de produção. 

 
A lei que mantém a superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva no 

nível adequado ao incremento e à energia da acumulação acorrenta o trabalhador ao 

capital mais firmemente do que os grilhões de Vulcano acorrentam Prometeu ao 

Cáucaso. Determina uma acumulação de miséria correspondente à acumulação de 

capital. Acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, acumulação de 

miséria, de trabalho atormentante, de escravatura, ignorância, brutalização e 

degradação moral, no polo oposto, constituído pela classe cujo produto vira capital 

(MARX, 2008, p.749). 

 

O modo de produção capitalista, portanto, pressupõe o acúmulo de capital pelos 

detentores dos meios de produção, ao mesmo tempo em que leva o verdadeiro produtor da 

riqueza social à miséria. Isso permanece sendo assim, desde os tempos de Marx até hoje. 

Veremos, na seção seguinte, as novas formas de organização do sistema capitalista e como 

isso influenciou na criação do trabalhador sobrante, categoria que defendo como sendo 

aquela que melhor pode definir o adolescente em conflito com a lei. 



4.2 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A PRODUÇÃO DE SOBRANTES 

  

Ao analisar a reestruturação produtiva do capital, Antunes (1997) avalia que a classe 

trabalhadora não é mais igual àquela existente no século XX. Hoje, segundo este autor, a 

classe trabalhadora compreende todos aqueles que vivem do trabalho, que vivem da venda da 

sua força de trabalho. Com a retração do binômio taylorismo/fordismo, vem ocorrendo uma 

redução do proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado 

(Antunes, 1997, 2003, 2008). Esse proletariado vem diminuindo, dando lugar a formas cada 

vez mais desregulamentadas de trabalho, reduzindo fortemente o conjunto de trabalhadores 

estáveis que se estruturavam por meio de empregos formais. Ou seja, com a reestruturação do 

capital, promovida pelo toyotismo, o proletariado é deslocado e não pode mais ser encontrado 

unicamente no setor produtivo imediato. Vejamos de forma mais detalhada como ocorreu esse 

processo ao longo de século XX. 

 

 

4.2.1 O PADRÃO FORDISTA/TAYLORISTA 

 

 O fordismo, de acordo com Harvey (2005), tem o seu início simbólico com a 

implementação por Henry Ford do dia de oito horas e cinco dólares no ano de 1914. Esse 

autor destaca que Ford racionalizou algumas tecnologias que já haviam sido inventadas e as 

detalhou em uma divisão do trabalho, também já preexistente, e ao fazer com que o trabalho 

chegasse ao trabalhador numa posição fixa, Ford conseguiu enormes ganhos de produtividade.  

Sintomático desse período foi a publicação de Os Princípios da Administração 

Científica de Frederick Taylor em 1911. As ideias contidas nesse tratado, Harvey as sintetiza 

como uma descrição detalhada de como a produtividade do trabalho podia ser radicalmente 

aumentada por meio da decomposição de cada processo de trabalho em movimentos 

componentes da organização de tarefas de trabalho fragmentadas segundo padrões rigorosos 

de tempo e estudo do movimento. No entanto, em que pesem as semelhanças entre a 

racionalização da divisão do trabalho proposta por Ford e a teorização de Taylor, Harvey traça 

uma pequena distinção entre eles: 

 
O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do 

taylorismo) era sua visão, seu reconhecimento explícito de que a produção de massa 

significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, 



uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova 

psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, 

modernista e populista (HARVEY, 2005, p.121). 

 

A principal formulação de Ford se deu no fato de ele acreditar que era necessário dar 

aos trabalhadores renda e certo tempo de lazer para que pudessem consumir os produtos que 

seriam produzidos em massa pelas corporações daquele tempo. No entanto, Harvey salienta 

que após a grande crise de 1929, foi necessária a implementação do New Deal pelo governo 

estadunidense comandado por Franklin Delano Roosevelt, a fim de salvar o capitalismo e, 

através da intervenção do Estado, conseguir realizar aquilo que Ford tentou realizar sozinho. 

  
A crise manifestou-se fundamentalmente como falta de demanda efetiva por 

produtos, sendo nesses termos que a busca de soluções começou. [...] O problema, 

tal como via um economista como Keynes, era chegar a um conjunto de estratégias 

científicas e poderes estatais que estabilizassem o capitalismo, ao mesmo tempo que 

se evitavam as evidentes repressões e irracionalidades, toda a beligerância e todo o 

nacionalismo estreito que as soluções nacional-socialistas implicavam (HARVEY, 

2005, p. 124). 

  

Conforme Harvey, o problema da configuração e uso próprio dos poderes do Estado 

só foi resolvido depois de 1945. Isso fez com que o fordismo atingisse um nível de 

maturidade como regime de acumulação plenamente acabado e distintivo. Dessa forma, o 

fordismo e também a organização, reivindicação e luta da classe trabalhadora, constituíram a 

base para a formação do que se chamou de Estado de bem-estar social, que possibilitou um 

longo período de expansão no pós-segunda guerra mundial e que se manteve mais ou menos 

intacto até 1973. 

 
Os padrões de vida se elevaram, as tendências de crise foram contidas, a democracia 

de massa, preservada e a ameaça de guerras intercapitalistas, tornada remota. O 

fordismo se aliou firmemente como o keynesianismo, e o capitalismo se dedicou a 

um surto de expansões internacionalistas de alcance mundial que atraiu para sua 

rede inúmeras nações descolonizadas
26

 (HARVEY, 2005, 125). 

 

Antunes (1998) define o fordismo como a forma pela qual a indústria e o processo de 

trabalho consolidaram-se durante o século XX. Segundo esse autor, os elementos 

constitutivos básicos eram os seguintes: 
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 É preciso salientar que esse processo de implementação de Estado de bem-estar não foi expandido até os 

países periféricos de capitalismo dependente. Em muitos casos a pilhagem feita pelos países desenvolvidos em 

relação aos países dependentes possibilitou o enriquecimento desses países centrais. Ao lado disso, os governos 

comandados por regimes de ditaduras civil-militares, principalmente nos países da América do Sul, também 

tiveram grande importância nesse processo.    



Produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; 

controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro fordista e produção em série 

taylorista; separação entre elaboração e execução no processo de trabalho; 

existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela 

constituição/consolidação do operário-massa, do trabalhador coletivo fabril, entre 

outras dimensões (ANTUNES, 1998, p.17).  

 

Tanto Harvey (2005), quanto Kuenzer (2005), ao se referirem à análise realizada por 

Antonio Gramsci sobre o americanismo e o fordismo, revelam que o teórico marxista italiano 

acreditava que o fordismo implicava necessariamente um “novo tipo de ser humano”.  De 

acordo com Kuenzer (2005, p.79), Gramsci demonstra ainda a eficiência dos processos 

pedagógicos na valorização do capital. Isso ocorre, segundo a autora, porque a partir das 

relações de produção e das novas formas de organização do trabalho são concebidos e 

veiculados novos modos de vida, comportamento, atitudes e valores.  

 
O novo tipo de produção racionalizada (fordista/taylorista) demandava um novo tipo 

de homem, capaz de ajustar-se aos novos métodos da produção, para cuja educação 

eram insuficientes os mecanismos de coerção social; [...] O novo tipo de trabalhador 

exigia uma nova concepção de mundo que fornecesse ao trabalhador uma 

justificativa para sua crescente alienação e, ao mesmo tempo, suprisse as 

necessidades do capital com um homem cujo comportamento e atitude respondesse 

às suas demandas de valorização (KUENZER, 2005, p.79).   

  

Gramsci (1980) em um texto intitulado Americanismo e Fordismo, explicita a ideia 

de que esse movimento, que é ao mesmo tempo cultural e político-econômico, equivalia a um 

esforço coletivo para criar, com uma velocidade sem precedentes, e com uma consciência de 

propósito sem igual na história, um novo tipo de trabalhador e um novo tipo de ser humano. 

Para Gramsci (1980), os novos métodos de trabalho seriam inseparáveis de um modo 

específico de viver e de pensar e sentir a vida.  

Dessa forma, o fordismo/taylorismo pode ser considerado como uma forma de 

organização social que modificou toda a estrutura de organização precedente, assim como – 

veremos a seguir – o padrão toyotista está fazendo em relação ao fordismo/taylorismo. Esse 

padrão de acumulação do capital e de organização da sociedade – fordismo/taylorismo – 

manteve-se até a década de 1970, período em que o sistema capitalista passou por mais uma 

grave crise, que provocou uma aguda recessão, pondo fim à chamada Era de Ouro do sistema 

capitalista. É o período inicial do que Mészáros (2002) caracteriza como crise estrutural do 

capital.  

 

 



4.2.2 ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL E NEOLIBERALISMO: RESPOSTAS À CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o sistema capitalista viveu um período chamado de 

“Era dourada do capitalismo contemporâneo”. Nesse período, as economias desenvolvidas e 

dependentes obtiveram altas taxas de crescimento proporcionadas por dois aspectos: o 

primeiro foi a reconstrução da Europa e do leste Asiático, principalmente do Japão; o segundo 

aspecto correspondeu a uma configuração socioeconômica fundamentada sob o novo Estado 

keynesiano. Alguns aspectos cruciais dessa fase foram as severas intervenções, por parte do 

Estado, na atividade de mercado; o tom agressivo de políticas fiscais e monetárias para 

minimizar a inflação e a recessão; e um regime de salários relativamente altos para estimular e 

manter a demanda.  

Esse período “dourado” do capitalismo, centrado no Estado de Bem-Estar Social, 

terminou com uma crise de “estagflação”, ou seja, um baixo crescimento unido a uma alta 

inflação, que foi resultado do rápido crescimento de países como Brasil, Coréia do Sul, mas 

fundamentalmente Japão e Alemanha. Conforme Arrighi (2008), os novos produtores de 

baixo custo, situados nesses e em outros países seguidores começaram a invadir mercados até 

então dominados por produtores das regiões líderes, principalmente Estados Unidos e também 

Reino Unido. Esse aumento da capacidade produtiva de países “periféricos”, que resultou 

num aumento drástico da competição global, ao lado da derrota estadunidense na guerra do 

Vietnã e da crise do petróleo, formaram os componentes vitais que culminaram na crise de 

“estagflação”. 

Para inverter esse quadro desfavorável à economia de seus países, os governos de 

Ronald Reagan nos EUA e Margaret Thatcher no Reino Unido propuseram, nas palavras de 

Arrighi (2008), uma “revolução monetarista”. Essa “revolução” consistia na tentativa de 

inversão do quadro de forte desvalorização do dólar estadunidense e em uma reestruturação 

neoliberal que tinha por objetivo remover as supostas restrições estatais ao crescimento, ao 

uso e aos fluxos de capital e de riqueza. Em outras palavras, começou naquele período o 

desajuste e a financeirização do mercado capitalista mundial, na crença infundada de que “a 

mão invisível do mercado” pode dar conta da regulação do sistema capitalista. Entretanto, o 

mito da autorregularão mostrou-se, na melhor das hipóteses, falacioso.  

É nesse cenário que dois movimentos de extrema importância para o objeto de estudo 

desta pesquisa emergem como grande força: a reestruturação produtiva – passagem do 



binômio fordismo/taylorismo para o toyotismo – resultando em uma acumulação flexível e o 

neoliberalismo. A acumulação flexível, de acordo com Harvey (2005), tem como principal 

característica uma oposição frontal à rigidez do padrão fordista. 

  
Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, 

dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 

produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento dos serviços 

financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional (HARVEY, 2005, p.140). 

  

A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento 

desigual e combinado, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por 

exemplo, um drástico aumento no emprego do setor de serviços e um forte desemprego no 

setor industrial. Hobsbawm (1995) avalia que, em contraposição à antiga produção em massa 

ligada ao fordismo, o novo método de produção – iniciado pelos japoneses e implementado 

definitivamente na década de 1970 com o advento das novas tecnologias – compreendia 

algumas características básicas, dentre elas: estoques muito menores; produção na medida 

exata para abastecer os compradores (just in time); grande capacidade de variação da 

produção.  

Simultâneo à mudança no padrão de acumulação e de produção do 

fordismo/taylorismo para o toyotismo/acumulação flexível, surge uma drástica modificação 

na esfera sociopolítica: o movimento neoliberal suplanta a organização keynesiana. O 

surgimento do movimento neoliberal data, de acordo com Anderson (1995), do imediato pós-

Segunda Guerra Mundial, nas regiões da Europa e da América do Norte onde o capitalismo 

era predominante. Ferraro (1999), por outro lado, sustenta que o neoliberalismo como 

movimento organizado data do Colloque Walter Lippmann, realizado em Paris em 1938. 

Ferraro (2005) defende que o movimento neoliberal tem raízes mais antigas, que remontam a 

dois movimentos que o autor chamou de malthusianismo social e darwinismo social
27

 

   
Esses três movimentos e momentos na história do liberalismo e do capitalismo – o 

maltusianismo social, o darwinismo social e o neoliberalismo – apresentam 

características essenciais comuns que precisam ser lembradas. Todos emergem em 

momentos de crise do capitalismo. Todos são movimentos tipicamente reacionários, 

isto é, de reação contra os reais ou supostos desvios de rota em relação aos ideais 

liberais. Todos se insurgem contra a interferência crescente do Estado, 

particularmente no campo social. Todos carregam o ranço ideológico típico de um 
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 No caso do darwinismo social, Ferraro (2005, p.110) defende que há uma distinção entre a teoria proposta por 

Charles Darwin e a leitura e interpretação de suas proposições realizadas por Herbert Spencer, que deu origem ao 

chamado Darwinismo social. 



profundo pessimismo. Todos têm um cunho fundamentalista, pregando por isso o 

retorno ao passado, à imaginada pureza da fé liberal original. Todos buscam na 

naturalização do social a legitimação da exclusão social (FERRARO, 2005, p. 100). 

 

De fato o movimento neoliberal tentou disputar a hegemonia ideológica de condução 

da economia e organização social ao longo de toda a “Era dourada do capitalismo”, 

entretanto, sua definitiva afirmação em contraposição as teses keynesianas se deu somente a 

partir da década de 1970. As diferenças fundamentais entre os keynesianos e os neoliberais, 

não se davam apenas numa perspectiva técnico-econômica, nem mesmo numa busca da 

“melhor” maneira para sanar os problemas pelos quais passava a economia capitalista. De 

acordo com Hobsbawm (1995), as diferenças se materializavam em uma guerra de ideologias 

incompatíveis.  

 
Os keynesianos afirmavam que altos salários, pleno emprego e Estado de Bem-Estar 

haviam criado a demanda de consumo que alimentara a expansão, e que bombear 

mais demanda na economia era a melhor maneira de lidar com depressões 

econômicas. Os neoliberais afirmavam que a economia e a política da Era de Ouro 

impediam o controle da inflação e o corte de custos tanto no governo quanto nas 

empresas privadas, assim permitindo que os lucros, verdadeiro motor do 

crescimento econômico numa economia capitalista aumentassem. De qualquer 

modo, afirmavam, a “mão oculta” smithiana do livre mercado tinha de produzir o 

maior crescimento da “Riqueza das Nações”, e a melhor distribuição sustentável de 

riqueza e renda dentro dela; uma afirmação que os keynesianos negavam 

(HOBSBAWM, 1995, p.399). 

 

O movimento neoliberal continha em seu cerne também uma forte aversão ao 

movimento operário e sindical. Segundo Anderson (1995), Hayek – principal figura do 

movimento neoliberal – defendia que as raízes da crise estavam diretamente relacionadas com 

o poder excessivo e nefasto do sindicato e do movimento operário. Nesse ponto, a falácia da 

não-intervenção do Estado se torna evidente. Conforme Anderson, o pensamento neoliberal se 

caracteriza pela defesa de um Estado com duas posições completamente distintas: de um lado, 

o Estado é máximo/forte quando chamado a controlar e romper com o poder dos sindicatos e 

dos movimentos operários, utilizando-se da coerção se necessário; de outro lado, o Estado 

torna-se mínimo/frágil em relação aos gastos sociais e garantia de direitos aos trabalhadores.  

 
A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. Para isso 

seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-

estar, e a restauração da taxa “natural” de desemprego, ou seja, a criação de um 

exército de reserva de trabalho para quebrar os sindicatos (ANDERSON, 1995, 

p.11). 

 



O individualismo exacerbado é, também, uma característica fundamental do 

movimento neoliberal. Milton Friedman – outro dos mais destacados ideólogos do 

neoliberalismo – descreve a forma como se constitui essa crença: 

  
A essência da filosofia liberal é a crença na dignidade do indivíduo, em sua 

liberdade de usar ao máximo suas capacidades e oportunidades de acordo com suas 

próprias escolhas, sujeito somente à obrigação de não interferir com a liberdade de 

outros indivíduos fazerem o mesmo (FRIEDMAN apud FERRARO, 2005, p.102). 

 

O resultado da união do novo padrão de produção, conhecido como toyotismo, com o 

credo neoliberal provocou graves mudanças no mundo do trabalho. 

 
Para atender às exigências mais individualizadas de mercado, no melhor tempo com 

melhor “qualidade”, é preciso que a produção se sustente num processo produtivo 

flexível, que permita a um operário operar com várias máquinas (em média cinco 

máquinas na Toyota), rompendo-se com a relação um homem/uma máquina que 

fundamenta o fordismo. É a chamada “polivalência” do trabalhador japonês, que 

mais do que expressão e exemplo de uma maior qualificação, estampa a capacidade 

do trabalhador em ocupar várias máquinas combinado tarefas simples (ANTUNES, 

1998, p. 26). 

    

Segundo Harvey (2005), o mercado de trabalho também passou por uma forte 

reestruturação. Na linha do ideário neoliberal, os patrões, donos dos meios de produção, 

aproveitaram o enfraquecimento dos sindicatos e da quantidade de mão-de-obra excedente 

para impor regimes e contratos de trabalho demasiado flexíveis. Além da intensificação e da 

desregulamentação do trabalho, o advento das novas tecnologias, provocou um alto grau de 

desemprego. 

 
O mais brutal resultado dessas transformações é a expansão sem precedentes na era 

moderna, do desemprego estrutural, que atinge o mundo em escala global. Pode-se 

dizer, de maneira sintética, que há uma processualidade contraditória que, de um 

lado, reduz o operariado industrial, fabril, de outro, aumenta o subproletariado, o 

trabalho precário e o assalariamento no setor de serviços. Incorpora o trabalho 

feminino e exclui os mais jovens e os mais velhos. Há, portanto, um processo de 

maior heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora 

(ANTUNES, 1998, p.32-33, grifos no original).   
 

Esse novo processo de acumulação pode ser considerado o que Mészáros (2002) 

descreve como uma nova dinâmica interna antagonista do capital. Para esse autor, o capital 

possui um impulso inexorável para reduzir globalmente o tempo de trabalho necessário a um 

valor mínimo que aumente os lucros. Essa tendência – devastadora – da humanidade 

transforma, ainda segundo Mészáros, por todos os lugares a população trabalhadora numa 



“força de trabalho crescentemente supérflua”. A necessidade de uma constante expansão e 

acumulação é inerente à lógica do sistema do capital. O novo modo de produção baseado na 

acumulação flexível e o advento do pensamento neoliberal são, a meu ver, uma tentativa de 

responder a essa necessidade de expansão do capital, mas, sobretudo, esses movimentos são 

uma tentativa de solucionar a crise estrutural que atinge o sistema do capital desde fim da “era 

dourada do capitalismo”. 

Entretanto, a solução desta crise estrutural parece não ter sido alcançada, isso porque, 

para Mészáros (2002), a crise atual do sistema do capital não se configura mais como uma 

crise cíclica, em que o sistema era atingido de forma muito intensa em uma de suas dimensões 

– produção, consumo ou circulação – para depois recuperar-se promovendo um período de 

ascensão. As crises cíclicas são a forma como o capital se configura e consegue se reproduzir. 

Mészáros (2002) adverte, no entanto, que atualmente o sistema do capital enfrenta uma 

intensa crise estrutural que, para o autor, se caracteriza fundamentalmente por quatro 

aspectos: (a) caráter universal, atingindo todas as esferas de reprodução do capital – 

produção, consumo e circulação; (b) alcance global, pois não se restringe a um número 

restrito de países; (c) escala de tempo permanente, pois se desenvolve em um continuum 

depressivo, diferente da crise cíclica que se intercalavam períodos de intensa depressão e de 

crescimento; e, (d) uma forma rastejante de se desenrolar, no sentido de que contrariamente 

aos colapsos e erupções que marcam as crises cíclicas, a crise estrutural, no nosso 

entendimento, vai corroendo sistemática e ininterruptamente o sistema, até o ponto em que ele 

não possa mais resolver ou ajustar as suas contradições de acordo com seus interesses.  

Conforme Mészáros (2002), o capital se caracteriza fundamentalmente pela 

subordinação do trabalho aos seus interesses e pela busca incessante de sua autorreprodução, 

submetendo a este objetivo a natureza e, até mesmo, todas as necessidades humanas. Para 

atingir essa autorreprodução em escala cada vez mais ampliada, o capital possui o que o autor 

chama de “mecanismo vital de auto-expansão” composto por três dimensões fundamentais: 

produção, consumo e circulação/realização. Segundo Mészáros, essas três dimensões, 

 
tendem a se fortalecer e a se ampliar por um longo tempo, provendo também a 

motivação interna necessária para a sua reprodução dinâmica reciproca em escala 

cada vez mais ampliada. Desse modo, em primeiro lugar, são superadas com sucesso 

as limitações imediatas de cada uma, graças à interação entre elas. Assim, os limites 

parecem verdadeiramente ser meras barreiras a serem transcendidas, e as 

contradições imediatas não são apenas deslocadas, mas diretamente utilizadas como 

alavancas para o aumento exponencial no poder aparentemente ilimitado de 

autopropulsão do capital (MÉSZÁROS, 2002, p.798). 



Mészáros avalia que com a permanência da lógica de funcionamento deste 

mecanismo de auto-expansão não poderia haver uma crise estrutural. Foi isso que ocorreu nas 

crises cíclicas, que por mais que uma das dimensões fosse afetada, ela poderia ser “resgatada” 

pelo desenvolvimento das outras dimensões. Nesses casos o autor destaca: 

 
Pode haver diversos tipos de crises, de duração, frequência e severidade variadas, 

que afetam diretamente uma das três dimensões e indiretamente, até que o obstáculo 

seja removido, o sistema como um todo, sem, porém, colocar em questão os limites 

últimos da estrutural global (MÉSZÁROS, 2002, p.798, grifos no original). 

 

A crise estrutural, iniciada na década de 1970, provoca nesta tripla dimensão 

perturbações cada vez mais intensas. Essas perturbações podem romper o processo normal de 

crescimento do capital e, em última instância, inviabilizar a função vital deste mecanismo de 

deslocar e instrumentalizar as contradições acumuladas do sistema. De acordo com o autor, 

quando os interesses de cada uma dessas dimensões deixam de coincidir entre si, as 

perturbações e disfunções antagônicas ao invés de serem absorvidas, tendem a tornarem-se 

cumulativas e estruturais.  

 
Desse modo, aquilo com o que nos confrontamos não é mais simplesmente 

“disfuncional”, mas potencialmente muito explosivo. Isso porque o capital, nunca, 

jamais resolveu sequer a menor de suas contradições. Nem poderia fazê-lo, na 

medida em que, por sua própria natureza e constituição inerente, o capital nelas 

prospera. Seu modo natural de lidar com as contradições é transferi-las para um 

nível mais elevado. [...] É por isso que o crescente bloqueio no deslocamento e na 

exportação das contradições internas do capital é potencialmente tão perigoso e 

explosivo (MÉSZÁROS, 2002, p.800, grifos no original). 

 

 Mészáros também enfatiza que a crise estrutural não está confinada à esfera 

socioeconômica. Ela se estende como uma profunda crise da “sociedade civil” e das 

instituições políticas. Em última análise, a crise estrutural do capital se configura como uma 

séria crise de dominação.  

 
O sistema existente de dominação está em crise, porque sua raison d’être e sua 

justificação históricas desapareceram, e já não podem mais ser reinventadas, por 

maior que seja sua manipulação ou pura repressão. Desse modo, ao manter milhões 

de excluídos e famintos, quando os trilhões desperdiçados poderiam alimentá-los 

mais de cinquenta vezes, põem em perspectiva o absurdo desse sistema de 

dominação (MÉSZÁROS, 2002, p.800, grifos no original).    

  

O advento do movimento neoliberal e da reestruturação produtiva como respostas à 

crise estrutural do capital são descritos nesta dissertação pela centralidade que possuem na 



forma como se constitui o adolescente em conflito com a lei. No entanto, a categoria de 

historicidade implica trabalhar com a particularidade da forma de capitalismo que se 

estabeleceu na América Latina, em especial no Brasil, e que, nas palavras de Marini (2005 

[1973]) e Fernandes (1972), é uma forma de capitalismo dependente. Desenvolvo este 

conceito na próxima seção. 

 

 

4.2.3 CAPITALISMO DEPENDENTE E DESEMPREGO ESTRUTURAL  

 

Em 1973, o teórico marxista Ruy Mauro Marini publicou um texto polêmico, 

intitulado Dialética da dependência, em que abordava a condição dependente do capitalismo 

na América Latina em relação aos países de capitalismo central, sobretudo, da Europa e dos 

Estados Unidos. Marini (2005 [1973]) avalia que as relações da América Latina com os 

centros capitalistas europeus se inserem em uma divisão internacional do trabalho, que 

determina o sentido do desenvolvimento dos países latino-americanos. Nesta divisão 

internacional do trabalho entre as nações o autor defende que se configura uma dependência, 

entendida como: 

 
Uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo 

marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou 

recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. A consequência da 

dependência não pode ser, portanto, nada mais do que maior dependência, e sua 

superação supõe necessariamente a supressão das relações de produção nela 

envolvida (MARINI, 2005, p.141). 

 

A inserção da América Latina nesta divisão do trabalho que gera a dependência se dá 

a partir da criação da grande indústria moderna. Marini (2005) destaca que o desenvolvimento 

desta grande indústria nos países centrais seria fortemente prejudicado se tivesse que se 

realizar apenas sobre uma base nacional. É nesse momento que os países dependentes 

exercerem um papel importante, pois forneceram, de acordo com o autor, uma grande 

disponibilidade de produtos agrícolas, que permitiu a especialização de parte da sociedade dos 

países europeus na atividade especificamente industrial.  

 
O forte incremento da classe operária industrial e, em geral, da população urbana 

ocupada na indústria e nos serviços, que se verifica nos países industriais no século 

passado [século XIX], não poderia ter acontecido se estes não contassem com os 

meios de subsistência de origem agropecuária, proporcionados de forma 

considerável pelos países latino-americanos. Isso foi o que permitiu aprofundar a 



divisão do trabalho e especializar os países industriais como produtores mundiais de 

manufaturas (MARINI, 2005, p.143). 

 

A produção de alimentos em larga escala foi, segundo Marini (2005), uma condição 

necessária para a inserção na economia internacional capitalista imposta aos países 

dependentes, mas não foi a única. A esta função, foi agregada a contribuição para a formação 

de um mercado de matérias-primas industriais, cuja importância cresceu em função do 

desenvolvimento industrial. Nesse ponto, evidencia-se uma contradição em relação à posição 

que ocupa a América Latina na lógica do sistema do capital: de um lado, Marini (2005) 

destaca que as funções que cumpre a América Latina na economia capitalista mundial 

transcendem a mera resposta aos requisitos físicos induzidos pela acumulação nos países 

industriais. A sua posição na lógica do sistema capitalista mundial permite, segundo o autor, 

que o eixo da acumulação na economia industrial se desloque da produção de mais-valia 

absoluta para a de mais-valia relativa, ou seja, que a acumulação passe a depender mais do 

aumento da capacidade produtiva do trabalho do que simplesmente do aumento da exploração 

do trabalhador. Em outras palavras, a América Latina permite que o sistema capitalista 

industrial priorize uma nova forma de acumulação – através da extração da mais-valia relativa 

– que beneficia os países centrais. De outro lado, a contradição se manifesta na forma como 

os países dependentes, ou como as burguesias desses países – como veremos a seguir com 

Florestan Fernandes – fazem para acumular. Marini destaca que o desenvolvimento da 

produção latino-americana, que permite à região cumprir o papel de coadjuvante em relação 

aos países centrais, se dará fundamentalmente com base em uma maior exploração do 

trabalhador. Esse é o caráter contraditório da dependência latino-americana, que determina as 

relações de produção no conjunto do sistema capitalista.  

O que Marini enfatiza é que as nações dependentes, que são desfavorecidas pela 

troca desigual e pelo desequilíbrio entre preços e o valor de suas mercadorias exportadas, 

procuram compensar essa perda de renda por meio do recurso de uma maior exploração do 

trabalhador. É nesses marcos que emerge a superexploração do trabalho: 

 

Chamada para contribuir com a acumulação do capital com base na capacidade 

produtiva do trabalho, nos países centrais, a América Latina teve de fazê-lo mediante 

uma acumulação baseada na superexploração do trabalho. É nessa contradição que 

se radica a essência da dependência latino-americana. [...] Opera-se, assim, desde o 

ponto de vista do país dependente, a separação dos dois momentos fundamentais do 

ciclo do capital – a produção e a circulação de mercadorias – cujo efeito é fazer com 

que apareça de maneira específica na economia latino-americana a contradição 



inerente à produção capitalista em geral, ou seja, a que opõe o capital ao trabalhador 

enquanto vendedor e comprador de mercadorias (MARINI, 2005, p.162). 

 

Marini destaca que o capitalismo dependente, baseado na economia exportadora, se 

constitui em algo mais que o produto de uma economia internacional fundada na 

especialização produtiva: 

 
É uma formação social baseada no modo capitalista de produção, que acentua até o 

limite as contradições que lhe são próprias. Ao fazê-lo, configura de maneira 

específica as relações de exploração em que se baseia e cria um ciclo de capital que 

tende a reproduzir em escala ampliada a dependência em que se encontra frente à 

economia internacional (MARINI, 2005, p.164). 

 

A formulação teórica de Ruy Mauro Marini consiste numa densa análise da 

organização do capital nas relações exteriores entre países. Com isso, a ênfase deste autor se 

coloca na posição de subordinação dos países latino-americanos aos países centrais. A 

dependência se constitui justamente nesta subordinação em que o desenvolvimento do 

capitalismo na América Latina necessariamente deve estar pautado pelo desenvolvimento do 

capitalismo nos países centrais. Nesse sentido, a dependência é um constante aprofundamento 

da dependência, ou na formulação clássica de André Gunder Frank (1966), “o 

desenvolvimento do subdesenvolvimento”. 

Ao lado da análise de Marini, considero fundamental abordar a formulação teórica de 

Florestan Fernandes sobre o capitalismo dependente. Embora saiba que existem polêmicas e 

divergências em relação às duas formulações, acredito que pode haver uma 

complementaridade entre elas, que faz com que a abordagem sobre o capitalismo dependente 

se torne mais substancial. Fernandes (1972), assim como Marini, destaca as relações 

exteriores entre países latino-americanos e países da Europa central, evidenciando a 

subordinação que estes últimos impõem à América Latina. No entanto, Florestan Fernandes 

faz também uma importante abordagem sobre as consequências que a dependência provoca 

no interior dos países dependentes e esse é o ponto que, no meu entendimento, complementa a 

análise de Marini. 

Nesse sentido, Fernandes (1972) destaca que o modelo concreto de capitalismo que 

se instalou na América Latina revela na aparência uma espoliação que setores da burguesia 

nacional sofrem de fora para dentro, obrigando estes setores a dividir o excedente econômico 

com agentes que operam a partir das economias centrais. Na essência, o que de fato acontece 



é que no interior dos países dependentes a carga de subordinação e, portanto, de espoliação é 

transferida dos agentes privilegiados (burguesia nacional) para os trabalhadores. 

 
De fato, a economia capitalista dependente está sujeita, como um todo, a uma 

depleção permanente de suas riquezas (existentes e potencialmente acumuláveis), o 

que exclui a monopolização do excedente econômico por seus próprios agentes 

econômicos privilegiados. Na realidade, porém, a depleção de riquezas se processa à 

custa dos setores assalariados e destituídos da população, submetidos a mecanismos 

permanentes de sobre-apropriação capitalistas (FERNANDES, 1972, p.45). 

 

Florestan evidencia que ocorre uma articulação estrutural de dinamismos econômicos 

externos e internos. Essa articulação, invariavelmente pressupõe uma permanente vantagem 

estratégica do pólo econômico hegemônico que é aceita como compensadora, útil e criadora 

pelo pólo dependente.  

 
Quando se dá a eclosão do mercado moderno, a revolução comercial ou a revolução 

industrial, os parceiros internos se empenham em garantir as condições desejadas 

pelos parceiros externos, pois veem em seus fins um meio para atingir os seus 

próprios fins. Não se consideram incapazes de “montar jogo”: pensam que usando 

tal método tornam o processo mais “lucrativo”, “rápido” e “seguro”. Privilegiam, 

assim, as vantagens relativas do pólo dinâmico mais forte porque “jogam nelas” e 

pretendem realizar-se através delas (FERNANDES, 1972, p.55). 

 

Florestan Fernandes adverte que nas condições que imperam neste sistema, o 

capitalismo dependente obtém uma fraca vitalidade econômica. Apenas alguns agentes 

econômicos variavelmente privilegiados (setores da burguesia nacional) atingem pleno êxito. 

Isto significa, para Florestan, que as potencialidades de desenvolvimento não vão (nem 

podem ir, mantidas as condições existentes) além da preservação do status quo econômico, 

político e social. Isso, para o autor, não quer dizer que o capitalismo dependente tenha 

falhado: 

 
O padrão de acumulação do capital, inerente à associação dependente, promove ao 

mesmo tempo a intensificação da dependência e a redefinição constante das 

manifestações do subdesenvolvimento. [...] De um lado, independentemente de sua 

posição e orientação no espaço econômico, os agentes econômicos (externos e 

internos) veem-se compelidos a dar a mais completa prioridade ao privilegiamento 

direto dos seus móveis lucrativos (relegando, deliberadamente, ou não, o que 

poderia ser essencial para a “ampliação e dinamização do mercado interno” e para a 

“expansão e autonomização do sistema de produção”). De outro, ambos investem na 

expansão das economias hegemônicas, desejem ou não esse resultado. Isso não quer 

dizer que o capitalismo dependente “falhou”. Ele está preenchendo cada vez melhor 

as funções que lhe cabem, ao promover o crescimento econômico capitalista sob o 

mencionado padrão de acumulação do capital a forma correspondente de sobre-

apropriação repartida do excedente econômico (FERNANDES, 1972, p.57). 

 



Uma das conclusões disso, destacada por Fernandes (1972), é que o capitalismo 

dependente está sempre se transformando, mas se transforma seguindo as evoluções das 

sociedades centrais hegemônicas. Em última análise, essas transformações, sempre 

subordinadas aos países centrais, inviabilizam qualquer estratégia que procure passar da 

articulação dependente para um desenvolvimento relativamente autônomo dos países da 

América Latina. 

 
Com isso, as estruturas do capitalismo dependente estão preparadas para organizar a 

partir de dentro as “condições ótimas” da sobre-apropriação repartida do excedente 

econômico e para renovar continuamente as condições de reincorporação ao espaço 

econômico, sociocultural e político das sociedades hegemônicas preponderantes. A 

continuidade e a constante renovação dos vínculos de subordinação ao exterior e da 

satelitização dos dinamismos econômicos, socioculturais e políticos não se impõem 

colonialmente; mas graças a uma modalidade altamente complexa de articulação 

(parcialmente espontânea, parcialmente programada, orientada e controlada) entre 

economias, sociedades e culturas com desenvolvimento desigual, embora 

pertencentes à mesma civilização. As duas faces dessa modalidade de articulação 

são o “imperialismo econômico” e o “capitalismo dependente”, os dois frutos mais 

importantes do capitalismo maduro em escala internacional (FERNANDES, 1972, 

p.59). 

 

Conforme Mirian Limoeiro-Cardoso (s/d), Florestan Fernandes destaca que a 

dependência não corresponde exclusivamente à dominação externa. Para ele, o capitalismo 

possui uma lógica econômica própria que consiste na articulação entre os mecanismos “de 

fora para dentro” (dos centros capitalistas hegemônicos para as economias capitalistas 

dependentes) e “de dentro para fora” (da periferia para os centros hegemônicos). 

 
Florestan aponta dois aspectos decisivos para o processo de funcionamento e de 

continuidade da dependência: 1) a importância da burguesia local, que é parceira, 

ainda que como sócia menor e subordinada; 2) a exasperação das relações de classe 

internamente, caracterizadas pela sobre-exploração e pela sobre-expropriação 

capitalistas do trabalho e da massa da população que não consegue nem mesmo 

acesso ao mercado ou sua permanência nele. A partir daí, a dependência fica 

definida com maior precisão nos termos desta sobre-exploração capitalista. 

(LIMOEIRO-CARDOSO, s/d, p.3-4, grifos meus). 

 

O que considero importante destacar é que para Florestan Fernandes o capitalismo 

dependente se concretiza pela sobre-expropriação do trabalho levado a cabo pelas próprias 

burguesias nacionais o que resulta, de acordo com Limoeiro-Cardoso (s/d), em crescimento 

econômico dependente conjugado com miséria e exclusão despóticas, além da ausência de 

direitos fora dos setores sociais dominantes.  Este pensamento pode ser resumido na seguinte 

formulação de Florestan: 



O capitalismo dependente gera, ao mesmo tempo, o subdesenvolvimento econômico 

e o subdesenvolvimento social, cultural e político. Em ambos os casos, ele une o 

arcaico ao moderno e suscita seja a arcaização do moderno seja a modernização do 

arcaico. [...] O subdesenvolvimento econômico não só envolve a perpetuação de 

estruturas econômicas mais ou menos arcaicas. Promove a modernização limitada 

ou segmentada em todos os níveis da organização da economia, da sociedade e da 

cultura, ou seja, o subdesenvolvimento paralelo em todas as esferas da vida 

(FERNANDES, 1972, p.61-64). 

 

O que propus realizar nesta subseção não foi um debate entre as análises de Ruy 

Mauro Marini e Florestan Fernandes sobre o capitalismo dependente. Reafirmo que observo 

mais semelhanças do que divergências entre as duas formulações. Para Marini, a relação 

externa entre países de capitalismo dependente e países de capitalismo desenvolvido é central. 

Florestan destaca a importância das relações internas, sobretudo das burguesias nacionais na 

organização e condução da dependência.  O que me parece importante destacar é que ambos 

tomam como essência do capitalismo dependente a extração de sobretrabalho. Uma 

intensificação, precarização e desumanização do trabalho nos países de capitalismo 

dependente que permite a acumulação de capital e a divisão destes excedentes por parte das 

burguesias nacionais.    

Na construção que estou fazendo, entendo que existe uma forte relação entre crise 

estrutural do capital, capitalismo dependente e a emergência atual de um alto índice de 

desemprego. Florestan Fernandes, a meu ver, dá pistas destes desempregados – 

desempregados estruturais na lógica do sistema do capital – que ele chama de “condenados do 

sistema”. Segundo Fernandes (1972), as classes sociais constituídas, ou seja, classe 

trabalhadora (trabalhadores formais), pequeno-burgueses e burguesia, que segundo ele 

poderiam ser descritos, relativamente, como “integrados” e “desenvolvidos” convivem e 

coexistem com “uma massa de despossuídos, condenados a níveis de vida inferiores ao de 

subsistência, ao desemprego sistemático, parcial ou ocasional, à pobreza ou à miséria, à 

marginalidade socioeconômica, à exclusão cultural e política” (FERNANDES, 1972, p.37). 

Considero importante debater brevemente a questão do desemprego estrutural ou 

crônico como chama Mészáros (2009 [1971]). O autor afirma que um novo padrão de 

desemprego se manifesta fortemente, sobretudo, nos países centrais do capitalismo desde o 

fim da “Era dourada do capitalismo”, por volta do início da década de 1970. Mészáros (2009) 

destaca que esse desemprego já vinha se delineando nas décadas anteriores, mas limitava-se 

em grande parte “aos bolsões de subdesenvolvimento”. Milhões de pessoas afetadas pelo 



desemprego costumavam ser sumariamente ignoradas, sendo tratadas como os “custos 

inevitáveis da modernização”.  

 
Na medida em que a transformação predominante se dava na substituição do 

trabalho não-qualificado pelo qualificado, envolvendo grandes dispêndios de capital 

para o desenvolvimento industrial, o assunto podia ser ignorado com relativa 

segurança, dada a atmosfera de euforia provocada pela “expansão”. Em tais 

circunstâncias, a miséria necessariamente associada a todos os tipos de desemprego 

– inclusive aquele produzido no interesse da “modernização” – podia ser 

capitalisticamente justificada em nome de um brilhante futuro de consumo para 

todos. Naqueles dias, os milhões de pessoas desafortunadas, patéticas e 

“desprivilegiadas”, podiam ser facilmente relegadas à periferia da sociedade. 

Isoladas, como um fenômeno social da “Grande Sociedade” afluente, elas deveriam 

responsabilizar exclusivamente a sua própria “inutilidade” (falta de qualificação 

profissional, “preguiça” etc.) pelos seus apuros e resignar-se a consumir os restos do 

farto banquete neocapitalista, magnanimamente servidos sob a forma de “benefícios-

desemprego” e cupons para o consumo dos excedentes invendáveis de alimentos 

(MÉSZÁROS, 2009, p.68). 

 

No entanto, Mészáros adverte que os países centrais do capitalismo ignoravam 

sistematicamente o fato de que a tendência de “modernização” capitalista, que implicava o 

deslocamento de uma grande quantidade de trabalho “não-qualificado”, em favor de uma 

quantidade pequena de “trabalho qualificado”, implicaria no colapso da própria 

“modernização” resultando em um desemprego maciço.  

 
O novo padrão emergente de desemprego como uma tendência socioeconômica 

adquire o caráter de um indicador do aprofundamento da crise estrutural do 

capitalismo atual. Como resultado dessa tendência, o problema não mais se restringe 

à difícil situação dos trabalhadores não-qualificados, mas atinge também um grande 

número de trabalhadores altamente qualificados, que agora disputam, somando-se 

ao estoque anterior de desempregados, os escassos – e cada vez mais raros – 

empregos disponíveis (MÉSZÁROS, 2009, p.69, grifos no original). 

 

Atualmente os países de capitalismo desenvolvido, sobretudo da Europa central, 

passam uma grave crise financeira que se estende desde 2008 e, a nosso ver, corresponde a 

mais um momento de aprofundamento da crise estrutural do capital. Com isso, a “fórmula” 

encontrada pelos governos e pelas agências multilaterais para resolverem a crise é mais uma 

vez um forte ataque contra os direitos dos trabalhadores e uma forte redução de postos de 

trabalho, resultando em graves aumentos dos índices de desemprego. De acordo com o 

Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat
28

) que publicou, em 31 de outubro de 

                                                           
28

 Organização estatística da Comissão Europeia que produz dados estatísticos para a União Europeia e promove 

a harmonização dos métodos estatísticos entre os estados membros. Produz dados macroeconômicos que apoiam 

as decisões do Banco Central Europeu na sua política monetária para o euro, e dados regionais que orientam as 

políticas estruturais da UE.    



2011, um relatório
29

, a taxa de desemprego atingiu níveis incomparáveis. Conforme esta 

organização, na zona dos 17 países que aderiram ao euro o desemprego foi de 10,2% em 

setembro de 2011, já a média de desempregados nos 27 países membros da União Europeia 

(UE) foi de 9,7%. Neste relatório, a Eurostat estimou que, neste mesmo mês de setembro de 

2011, 23,264 milhões de pessoas estão sem emprego na UE, dos quais 16,198 milhões 

pertencem a países que também fazem parte da zona do euro.  

No mesmo dia, a OCDE
30

 reviu a taxa de crescimento econômico da zona do euro, 

reduzindo as estimativas de aumento do produto para 2012 de 2% para 0,3%. No entanto, é o 

desemprego que preocupa mais os dirigentes europeus. De acordo com o site de notícias 

português Esquerda.net, o secretário-geral da OCDE afirmou que o desemprego é o “elefante 

em cima da mesa” dos problemas sentidos pelas economias europeias e que se o desemprego 

não for tratado, a crise econômica não terá solução. De acordo com o site: 

 
Nas primeiras declarações da OCDE depois de se conhecer o plano europeu para 

responder à crise do euro, as declarações sobre a centralidade do combate ao 

desemprego são bastante claras: “Isto não está a funcionar. É 9%, 10% de 

desemprego. Olhem para isto. Querem viver com isso? Conseguem viver com isso? 

Não, a resposta é claramente não”, disse José Gurria
31

. 

 

De acordo com a agência Eurostat, a Grécia, principal país atingido pela crise 

financeira, teve um aumento de 5% no desemprego em um ano, entre julho de 2010 e julho de 

2011 o índice passou de 12,6% para 17,6%. A Espanha também teve um grave aumento, 

passando de 20,5% para 22,6%. Embora toda a população economicamente ativa seja atingida 

por esse fenômeno, são os jovens que mais sofrem. De acordo com a organização de 

estatística, em setembro de 2011, 5,308 milhões jovens, com idade inferior a 25 anos, estavam 

desempregados na UE, chegando a um índice de desemprego juvenil de mais de 21%. Nos 

Estados Unidos a taxa de desemprego atingiu o patamar dos 9,1% e na América Latina o 

índice de 2011 ficará entre 6,7 e 7% de acordo com o relatório
32

 da CEPAL
33

 em conjunto 

com a OIT
34

.  
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No Brasil o desemprego manteve altos índices nas últimas duas décadas. De acordo 

com Filgueiras (2006), isso se deveu ao ajuste neoliberal pelo qual passou o país durante este 

período. O autor destaca que a relação e/ou disputa entre capital e trabalho sob a égide do 

neoliberalismo ficou evidenciada nas taxas de desemprego. 

 
A face mais visível desse processo foi o grande salto verificado nas taxas de 

desemprego, sintomaticamente, a partir dos anos 1990 com o governo Collor, 

quando a abertura comercial-financeira e uma profunda recessão – provocada pela 

política de estabilização adotada – acirraram a concorrência intercapitalista e 

empurraram as empresas para um processo acelerado de reestruturação, que até 

então, com raras exceções, caminhava lentamente. Posteriormente, a partir do plano 

real, com a ampliação da abertura comercial e a valorização da moeda nacional, as 

taxas de desemprego se elevaram mais ainda – apesar de, inicialmente, entre 1993 e 

1995, essas taxas terem se reduzido um pouco. Na principal região metropolitana do 

país, a cidade de São Paulo, a taxa de desemprego total (aberto e oculto) chegou a 

atingir em 2003, 19% da população economicamente ativa (FILGUEIRAS, 2006, 

p.187-188). 

 

Atualmente as taxas de desemprego no Brasil compreendem índices um pouco 

diversos. De acordo com o relatório
35

 publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 27 de outubro de 2011, a taxa de desocupação do mês de setembro de 

2011 foi estimada em 6,0% para o conjunto das seis regiões metropolitanas
36

 pesquisadas, 

conforme gráfico 1, demostrando uma redução de 0,7% em um ano. 

  

 Grafico 1: variação da taxa de desocupação no Brasil.  Fonte: IBGE 
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 Disponível em: www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/default.shtm. 

Acesso em 02 de novembro de 2011. 
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 Este relatório refere-se às regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/default.shtm


De acordo com o relatório do IBGE, 1,5 milhão de pessoas estavam desempregadas, 

contra 22,7 milhões que tinham uma ocupação fixa em setembro de 2011.  

No entanto, os dados do relatório
37

 do sistema Pesquisa de Emprego e Desemprego 

(PED), mostram que, em setembro de 2011, a taxa de desemprego total era de 10,6%, sendo 

que o total de desempregados no conjunto das sete regiões onde a pesquisa é realizada foi 

estimado em 2,362 milhões de pessoas. É importante destacar que na metodologia de pesquisa 

do sistema PED ocorre uma distinção entre desemprego aberto e desemprego oculto. O 

desemprego aberto é aquele que é comumente computado nos índices de desemprego. Já o 

desemprego oculto se manifesta de duas formas: na primeira chamada pelo instituto de 

“desemprego oculto pelo trabalho precário”; na segunda forma caracterizada como 

“desemprego oculto pelo desalento
38

”. O “desemprego oculto pelo trabalho precário” obteve 

um índice de 8,1%, enquanto o “desemprego oculto pelo desalento” ficou em 2,5%, conforme 

tabela 1.  
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 Disponível em: http://www.seade.gov.br/produtos/ped/metropolitana/mensal/pdf/info_set2011.pdf. Acesso em 

02 de novembro de 2011. O relatório é refere-se às regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto 

Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e ao Distrito Federal e compreende o trimestre entre os meses de julho, 

agosto e setembro de 2011. 
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 Critério aplicado ao grupo de trabalhadores “desalentados”, que são aqueles que estão sem emprego e mesmo 

tendo condições e disponibilidade para o trabalho, desistiram da procura ativa de por um emprego porque 

acreditam que não vão encontrá-lo. 

http://www.seade.gov.br/produtos/ped/metropolitana/mensal/pdf/info_set2011.pdf


Destaco que enquanto para o IBGE o índice de desempregados é de 6%, 

correspondendo a 1,5 milhões de pessoas, para o PED a taxa de desemprego (entre aberto e 

oculto) soma 10,6%, resultando em mais de 2,3 milhões de desempregados. Portanto, o índice 

registrado pelo PED considera que há 4,6% de desempregados a mais do que a taxa exposta 

pelo IBGE, ou seja, para o PED, existem cerca de 800 mil pessoas sem empregado a mais do 

que o índice do IBGE. O que importa ressaltar nesta pesquisa não é tanto a polêmica dos 

dados estatísticos, mas os altos e constantes índices de desemprego historicamente 

enfrentados pelos países de capitalismo dependente como o Brasil. E mais do que isso, as 

altas taxas de desemprego pelas quais passam os países de capitalismo central, resultado do 

agravamento da crise estrutural do capital. 

A relação entre reestruturação produtiva, neoliberalismo, crise estrutural, 

dependência, superexploração do trabalho e desemprego estrutural, corresponde a essa “nova” 

configuração societal. Por sua vez, essa “nova” configuração da sociedade cria – na linha do 

que Marx chamou de “superpopulação relativa” ou “exército industrial de reserva” e 

Mészáros de “força de trabalho supérflua” – um trabalhador sobrante, que não tem espaço 

dentro da lógica do sistema do mercado de trabalho formal.  

 

 

4.2.4 ESPOLIAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO: A PRODUÇÃO DE SOBRANTES 

 

Harvey (2004) marca com a crise do petróleo em 1973
39

 o início de um novo ciclo na 

acumulação incessante do capital: nomeada de acumulação por despossessão ou acumulação 

via espoliação. Conforme destaca Fonseca (2006) esse tipo de acumulação consiste em: 

 
Uma nova forma de acumulação primitiva em que há roubo, que se faz mediante 

golpes no fundo público quer na promoção de guerras, de falências fraudulentas, nas 

formas de o Estado socorrer falidos, nas privatizações, nas reformas do Estado; 

todas formas de acumular capital retirando posses da classe trabalhadora quer 

materialmente (uma vez que parte do fundo público está constituído por impostos 

sobre o salário, bem como sobre bens e serviços adquiridos, incluídos os essenciais) 

quer na expropriação de direitos humanos, sociais e trabalhistas os dois pilares sobre 

os quais se assenta a acumulação incessante de capital desde o terço final do século 

XX, ganhando visibilidade e contornos de uma tragédia mundial (FONSECA, 2006. 

p.63-64). 
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 Como vimos, é o mesmo período em que Mészáros (2002) marca como início da crise estrutural do capital. 



Virgínia Fontes (2010) diverge do conceito de despossessão trabalhado por Harvey 

(2004) afirmando que o capital se reproduz sistematicamente por meio da expropriação. Não 

entrarei no debate proposto por Fontes em relação a Harvey, o que considero importante 

destacar é que segundo esta autora a expropriação: 

 
Abrange praticamente todas as dimensões da vida. Incide sobre direitos tradicionais, 

como uso de terras comunais, direitos consuetudinários, relação familiar mais 

extensa e entreajuda local, conhecimento sobre plantas e ervas locais, dentre outros 

aspectos, e envolve profundas transformações culturais, ideológicas e políticas. A 

começar pelo fato de que essa população – e parcela daquela que persiste no campo 

– depende crescentemente do mercado para subsistir e, quer se configure em 

disciplinada massa trabalhadora, (ou seja, apresentada) quer como população 

“sobrante” (“pobretariado”, como chegaram a dizer alguns), depende, para sua 

existência, de relações mercantis (FONTES, 2010, p.51). 

   

Fontes (2010) destaca que o trabalhador após ser incorporado ao mercado por meio 

da expropriação, a reprodução da própria vida passa a depender do mercado capitalista, ainda 

que em desiguais e diferentes graus. A autora enfatiza que esses expropriados precisam, 

rapidamente se adequar a dinâmica do mercado capitalista e sobreviver sob suas imposições. 

 
Tais massas humanas disponíveis para o mercado, mesmo quando se mantêm em 

seus territórios nacionais de origem, mesclam-se com população já urbana, 

competem com ela de maneira mais ou menos indistinguível dos demais, e deverão 

defrontar-se com a instauração de novas barreiras físicas, sociais e culturais. São 

segregados atrás dos muros, destacados em guetos, favelas ou bairros distantes. 

Erguem-se “novas” barreiras sociais, que reatualizam antigas discriminações e 

inventam novas opressões – étnicas, linguísticas, sexuais, culturais, bairristas, 

geográficas, religiosas, etc. Apesar de serem os mais fragilizados, sua existência 

contribui para o reforço da subordinação do conjunto, pela pressão que exercem 

sobre os demais trabalhadores. Encontram-se movidos por sua própria vontade de 

integrar-se, de incorporar-se à nova vida (seja ela nova por ser urbana, por estar em 

outra cidade ou em outro país), de ter “direito à cidade” e, na contraface, são 

empurrados às atividades ilegais, a suprir de mão de obra as variadas máfias. 

Vivem sob violência aberta, de inúmeras procedências – vizinhos, concorrentes, 

policiais e justiça, empregadores informais e/ou ilegais, milícias variadas 

(FONTES, 2010, p.51-52, grifos meus). 

 

Fontes (2010) trabalha com a hipótese de que esse tipo de expropriação – que ela 

chama de expropriação secundária – tem um sentido próprio, que não se limita a perda de 

propriedade de meios de produção ou de recursos sociais de produção por parte dos 

trabalhadores urbanos, visto que estes já não dispõem que qualquer tipo de propriedade ou 

meio de produção. A expropriação secundária converteu-se em nova – e fundamental – forma 

de exasperação da disponibilidade dos trabalhadores para o mercado, pois impôs novas 

condições e abriu novos setores para a extração de mais-valia. Virgínia Fontes enfatiza que as 



expropriações contemporâneas tornaram-se extremamente agressivas e revelam-se 

potencialmente ilimitadas. Como Mészáros, a autora destaca que essa forma de configuração 

do capital pode colocar em risco a existência humana. 

  
A expropriação capitalista não é uma relação entre “coisas”, ainda que incida sobre 

“coisas” (como a terra), nem entre pessoas e coisas (ainda que as envolva), mas uma 

relação social, entre classes, através da qual grupos crescentes de trabalhadores 

são incapacitados de assegurar sua plena existência, impedidos de recuar para as 

antigas formas, mesmo quando não se lhes oferece condições para assegurar sua 

subsistência nas novas modalidades sociais (FONTES, 2010, p.83, grifos meus). 

 

Fontes enfatiza que a expropriação não pode nem deve ser considerada como um 

fenômeno apenas econômico, pois é essencialmente social, mesmo se parcial ou limitada: 

 
Trata-se da imposição – mais ou menos violenta – de uma lógica da vida social 

pautada pela supressão de meios de existência ao lado da mercantilização crescente 

dos elementos necessários à vida, dentre os quais figura centralmente a nova 

necessidade, sentida objetiva e subjetivamente, de venda da força de trabalho 

(FONTES, 2010, p.88). 

 

No entanto, a lógica do sistema do capital cria formas de escamotear essas relações 

descritas por Fontes (2010). Kuenzer (2005) evidencia, a meu ver, uma dessas formas de 

esconder a lógica perversa do capital ao afirmar que, com os novos processos de organização 

social baseada no padrão flexível de acumulação, emerge um processo de “exclusão 

includente”. De acordo com a autora, são identificadas diversas estratégias para, num primeiro 

momento, excluir o trabalhador do mercado formal, no qual ele tinha direitos assegurados e 

melhores condições de trabalho e, ao mesmo tempo, são criadas estratégias de inclusão no 

mundo do trabalho, mas sob formas precárias.  

De outro lado, Kuenzer destaca que, em uma lógica equivalente, mas em direção 

contrária, ocorre o processo de “inclusão excludente” que corresponde a estratégias de 

inclusão em diversos níveis e modalidades da educação escolar aos quais não correspondem 

os necessários padrões de qualidade que permitam a formação de identidades autônomas 

intelectual e eticamente, capazes de superar as demandas do capitalismo. A inclusão 

excludente é caracterizada por Kuenzer da seguinte forma: 

 
O conjunto das estratégias que apenas conferem “certificação vazia”, e por isto 

mesmo, constituem-se em modalidades aparentes de inclusão que fornecerão a 

justificativa, pela incompetência, para a exclusão do mundo do trabalho, dos direitos 

e das formas dignas de existência. [...] Assim, através dos processos de inclusão 

excludente a educação escolar e não escolar se articula dialeticamente aos 



processos de exclusão includente existentes no mundo do trabalho, fornecendo ao 

cliente – o capital – a força de trabalho disciplinada técnica e socialmente, na 

medida das suas necessidades, como reza a cartilha do toyotismo (KUENZER, 2005, 

p.93, grifos no original).  

 

Essa lógica do capital que possibilita o advento de “exclusão includente” e de seu 

reverso a “inclusão excludente”, possibilita também o surgimento do trabalhador sobrante. 

Seguindo as indicações de Antunes (2008), percebe-se que a força de trabalho sobrante, 

corresponde aos trabalhadores que são diretamente atingidos pelo desemprego, mas que ainda 

se reconhecem enquanto parte da classe trabalhadora desempregada. Fonseca (2006) adverte 

que, nesse novo modo de organização do capital, a produção de sobrantes se torna uma tônica 

do sistema: 

 
A precarização, o desemprego estrutural e as formas pontuais, fragmentadas e 

aligeiradas de formação da classe trabalhadora podem estar potencializando um 

exército de sobrantes: um contingente crescente de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos alvo de projetos sociais governamentais e não governamentais que 

asseguram, pelos níveis de miséria a que são submetidos, a argumentação para a 

espoliação do fundo público no trato da emergência em detrimento da 

universalização das políticas públicas (FONSECA, 2006, p.64, grifos meus). 

 

A produção de sobrantes, portanto, torna-se algo inerente a essa forma de 

acumulação do capital baseado no modo de produção flexível e no pensamento político 

neoliberal. Constitui-se como um processo estrutural que não atinge somente os trabalhadores 

adultos, mas se estende para uma produção de crianças e adolescentes sobrantes:  

 
A ampliação vertiginosa do setor de serviços e produção em escala de uma massa de 

desempregados estruturais, uma massa de sobrantes não apenas no mundo adulto: a 

tomar as políticas públicas que envolvem a faixa infanto-juvenil há, também, 

indícios de uma produção não apenas conjuntural, mas estrutural de sobrantes 

juvenis que estariam sendo atendidos em formas precárias de escolarização e 

profissionalização assegurando quantitativos de empregabilidade, marcada por e 

marcante da produção flexível, pela necessidade de imediata habilidade para ocupar 

novos e efêmeros postos de emprego, designada capacitação, qualificação e 

(re)qualificação (FONSECA, 2006, p.115). 

 

Nesse sentido, o nosso pressuposto, fundamentado na história e na contradição como 

categorias mediadoras, é que esses adolescentes, oriundos das classes populares, são 

colocados na condição de sobrantes pela lógica do sistema capitalista e com isso são 

cooptados e conquistados pelo “mundo do crime”, em função de não encontrarem qualquer 

perspectiva, dentro da ordem estabelecida, para o futuro de suas vidas. 

 



4.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

É no contexto das transformações do capitalismo nos últimos dois séculos, que 

compreende desde o advento da Revolução Industrial até o período contemporâneo de 

reestruturação produtiva e predomínio da ideologia neoliberal que proponho a hipótese de que 

o adolescente em conflito com a lei se constitui como sobrante numa sociedade organizada 

pelo modo de produção capitalista, embora não esteja fora da própria sociedade capitalista. Se 

no período da emergência do sistema capitalista, a superpopulação relativa cumpria duas 

funções essenciais, a de suprir qualquer aumento de demanda nas indústrias e ao mesmo 

tempo pressionar aos trabalhadores que estivem empregados a se conformassem com o 

constante aumento da exploração, atualmente o sobrante cumpre apenas a segunda função. O 

desenvolvimento das tecnologias junto à crise estrutural do capital que, concomitantemente 

retira direitos, rebaixa salários e provoca um grande aumento no desemprego, como vimos 

nos dados deste capítulo, a função do sobrante se restringe a pressionar aqueles que estão 

empregados a cada dia se amoldarem à lógica do sistema e submeterem-se a constantes e 

fortes expropriações.  

Cabe enfatizar que o sobrante não está fora do sistema do capital, pode estar fora do 

mercado formal de trabalho, mas inserido no sistema capitalista e, especificamente na 

América Latina, inserido na lógica de um capitalismo dependente. Com isso, é atingido de 

forma dramática pelas demandas objetivas e subjetivas (de sustentação material, consumo e 

necessidade de reconhecimento) deste sistema – que a esfera dos direitos é incapaz de suprir. 

Isso faz com que os sobrantes se submetam ao sobretralho – trabalho cada vez mais intenso e 

mais precarizado – ou a se envolvam, no caso dos adolescentes em conflito com a lei, com 

todo tipo de formas (tráfico de drogas, roubo, etc.) para corresponder a essas demandas.  

A construção que realizei neste capítulo, e ao longo de todo este trabalho teve, 

necessariamente, de fazer este percurso histórico de como se configurou a lógica do capital, 

para poder realizar a pesquisa na FASE-RS. Acredito que ao estudar o adolescente em conflito 

com a lei não devemos nos deter na especificidade deste fenômeno correndo o risco de 

fragmentá-lo, dissociando-o do sistema do capital que o precede e o pressupõe. Nesse sentido, 

concordo com a formulação de Fontes (2010), quando se refere ao processo das 

expropriações: 

 



Novas e poderosas contradições residem nesse processo de expropriação intensa e 

acelerada. Segmentá-las, tratando-as como se fossem fenômenos isolados ou 

casuais, ou reduzi-las a um resíduo arcaico pode bloquear nossa compreensão, 

diluindo a amplidão do conjunto do processo. A segmentação pode ser importante 

para o estudo das condições efetivas, sempre peculiares, nas quais se realiza cada 

processo. O mergulho na especificidade de cada caso – em geral, extremamente 

doloroso – e a percepção de sua complexidade não devem obscurecer o fato de que 

inúmeras especificidades similares vêm ocorrendo em todo o mundo e precisamos 

alcançar ambas as dimensões – a compreensão de cada singularidade e a sua 

conexão com a totalidade do processo (FONTES, 2010, p.52).  

 

Com isso, evidentemente não descarto a necessidade de uma observação e análise 

apurada e rigorosa sobre o fenômeno que estou pesquisando. No entanto, enfatizo que não é 

possível pesquisar a parte sem a relação com o todo. Em outras palavras, não podemos buscar 

a singularidade do objeto, sem termos a dimensão da totalidade que o compreende. É o que 

procuro fazer no capítulo seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO NA FASE: O ADOLESCENTE EM CONFLITO 

COM A LEI E A LÓGICA DE AMOLDAMENTO AO CAPITAL 

 

Este capítulo realiza a análise da pesquisa de campo, apresentando como fonte 

principal a fala dos sujeitos da pesquisa, adolescentes, professores e oficineiros que ministram 

as oficinas de “profissionalização”. Este material empírico foi constituído pela realização de 

dois grupos focais relacionados às questões da escola e da educação, com os adolescentes 

privados de liberdade em regime de internação, compreendendo um total de doze 

adolescentes; um grupo focal com oito professores(as) da escola Senador Pasqualini 

localizada no CASE Padre Cacique; um grupo focal, sobre os processos de 

“profissionalização”, com seis adolescentes privados de liberdade em regime de internação 

com possibilidade de atividade externa (ICPAE), que estavam frequentando regularmente 

alguma oficina de formação profissional oferecida pelo CECON; realização de entrevistas 

individuais semiestruturadas com nove oficineiros(as) que ministram oficinas no CECON; a 

análise dos documentos que sistematizam cada uma das oficinas; e, por fim, anotações de 

campo que realizei durante as visitas à instituição.  

Os locais da realização da pesquisa de campo foram a Escola Estadual Senador 

Pasqualini e o Centro de Convivência (CECON). A escola está inserida na unidade do Centro 

de Atendimento Socioeducativo Padre Cacique (CASE-PC) que tem capacidade para 90 

adolescentes e destina-se ao atendimento dos jovens com medida de ISPAE e medida de 

ICPAE, oriundos dos Juizados da Infância e da Juventude onde ainda não há unidades da 

FASE-RS (Santa Cruz do Sul e Osório). O CECON destina-se ao atendimento dos 

adolescentes oriundos de todas as unidades do CASE POA I, CASE POA II e CASE-PC. 

Os sujeitos que formam a base deste trabalho estão envolvidos com a Medida 

Socioeducativa de Internação. Os adolescentes entrevistados na escola estão em regime de 

Internação Sem Possibilidade de Atividade Externa (ISPAE). A Medida Socioeducativa de 

Internação é definida pelo PEMSEIS (2010) da seguinte forma: 

 
Trata-se de medida privativa de liberdade, que impõe limites ao direito de ir e vir, 

porém assegura todos os demais direitos do adolescente. É a resposta do Estado ao 

cometimento de atos infracionais graves ou com violência contra as pessoas, 

reiteração de outras infrações graves e também naqueles casos de descumprimento 

injustificado e reiterado de outras medidas em meio aberto ou restritivo de liberdade 

anteriormente imposta. Esta medida será executada sem possibilidade de atividades 

externas, quando definida expressamente na sentença judicial. Não permite que o 

adolescente realize atividades fora dos limites físicos (muros externos) dos Centros 

de Atendimento, exceto, obviamente, audiências, atendimentos de saúde, velórios, 



ou quaisquer procedimentos demandados pela autoridade judiciária [...] (PEMSEIS, 

2010, p.30). 

 

Os adolescentes entrevistados no CECON foram os que estão em regime de 

Internação Com Possibilidade de Atividade Externa (ICPAE). A atividade externa e definida 

da seguinte forma:  

 
A atividade externa significa uma situação na qual o adolescente participa sob 

determinada circunstância, sob orientação, uma vez que é a equipe técnica quem 

entende ser adequada à luz do cumprimento da sua medida de internação. [...] Cabe 

salientar que estas [as atividades externas] devem se dar de forma gradual, que 

devem ser avaliadas sistemática e tecnicamente, entretanto sem representar uma 

mera rotina de saídas, numa regularidade tal que descaracterize a natureza própria da 

medida de Internação. [...] Ao longo do tempo, a medida de Internação vem sendo 

interpretada no Rio Grande do Sul, na maioria das vezes, como duas medidas 

distintas: ISPAE e ICPAE. Assim, a passagem da primeira para a segunda é tida 

como progressão de medida, oficializada geralmente em audiência revisional e a 

partir daí o adolescente passa a ter direito adquirido de realizar atividades externas 

(PEMSEIS, 2010, p.31-33). 

 

Considero importante fazer esta distinção, pois estou tratando neste trabalho de uma 

mesma medida de internação que pode ter possibilidade de atividades externas, mas que se 

diferencia da Medida de Semiliberdade (MSE) – que é uma medida socioeducativa que trata 

da privação parcial da liberdade, intercalando períodos de permanência no Centro de 

Atendimento e períodos de atividades externas sem custódia.  

Destaco que este capítulo será subdividido em três seções: na primeira, trato do 

processo de formação ministrada pela escola Senador Pasqualini; na segunda seção realizo a 

análise do processo de formação ministrado no CECON, por meio de oficinas 

“profissionalizantes”; por fim, na última seção, que corresponde à síntese do capítulo, procuro 

trazer as análises do campo fazendo a mediação com os objetivos traçados para esta pesquisa.  

 

 

5.1 A ESCOLA DO CASE E A ESCOLARIDADE DOS ADOLESCENTES 

 

A Escola Estadual Senador Pasqualini está situada no piso térreo do CASE-PC em 

Porto Alegre. Minhas observações permitiram ver que a estrutura da escola é de boa condição, 

tendo salas pequenas com classes e quadros novos. A escola possui ainda uma sala de 



informática e uma biblioteca que, segundo reportagem do site da FASE-RS, possui cerca de 

dois mil livros
40

.  

A inserção na escola se dá a partir da entrada do adolescente no CASE, por meio da 

internação provisória. Nesta medida, que dura no máximo 45 dias, os professores(as) realizam 

uma sondagem em que procuram verificar o grau de leitura; de interpretação de texto; de 

raciocínio lógico; e se o adolescente consegue realizar as operações básicas da matemática 

(adição, subtração, divisão e multiplicação).  

Após esta primeira etapa, os professores(as) realizam uma avaliação e encaminham o 

adolescente para laboratórios que são divididos em grupos de séries – a 5ª e a 6ª séries 

formam conjuntamente um laboratório; a 7ª e a 8ª séries, compreendem um segundo 

laboratório. Ao mesmo tempo, os professores(as) trabalham especificamente as necessidades 

do adolescente, por exemplo: se ele não consegue ler, é priorizado um reforço de leitura com 

ele, se o adolescente não consegue fazer as operações matemáticas, esse é ponto que recebe 

maior atenção. Os professores(as) afirmam que, em muitos casos, adolescentes entram no 

CASE com o histórico escolar que corresponde à 7ª série, mas que demostram conhecimento 

equivalente à 3ª série do ensino fundamental. 

Após os 45 dias da internação provisória, o adolescente é encaminhado para a série 

correspondente. De acordo com as observações de campo que realizei, o funcionamento da 

Escola Senador Pasqualini se dá por meio de organização “multisseriada”
41

. Os anos iniciais 

de 1ª à 4ª série compõem uma turma, as outras turmas são reunidas em mais dois grupos, 

chamados de “1/2” e “3/4”, em que a turma de “1/2” corresponde à 5ª e 6ª séries e a turma de 

“3/4” diz respeito à 7ª e 8ª séries. Nesses casos os conteúdos muitas vezes são mesclados entre 

as séries. 

De acordo com dados da Assessoria de Informação e Gestão (AIG) da FASE-RS, em 

5 de agosto de 2011 (período que corresponde ao final da pesquisa de campo) a FASE-RS 

contava com 899 adolescentes, sendo 872 do sexo masculino e 27 do sexo feminino (entre as 

medidas de internação e semiliberdade). A tabela 2 demonstra a escolaridade desta população:  
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 Conforme: http://www.fase.rs.gov.br/portal/index.php?menu=noticia_viz&cod_noticia=824.     
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 Classes “Multisseriadas” são classes onde alunos de níveis diferentes estudam juntos numa sala, o professor 

atende simultaneamente várias séries. Classes “Multisseriadas” são comumente encontradas em escolas do 

campo, sendo uma característica da educação rural. No entanto, considero que a escola Senador Pasqualini do 

CASE-PC, assim como todas as escolas da FASE-RS deveriam ser articuladas pela proposta pedagógica da EJA, 

sobretudo, pelos sujeitos com que trabalha.   
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Tabela 2: Escolaridade da população de adolescentes atendidos pela FASE-RS 

Escolaridade Número de adolescentes 

Analfabeto  1 

 

Ensino Fundamental  816 

1ª Série 23 

2ª Série 35 

3ª Série 76 

4ª Série 105 

5ª Série 261 

6ª Série 177 

7ª Série 89 

8ª Série 50 

 

Ensino Médio 46 

1ª Série 29 

2ª Série 10 

3ª Série 7 

 

Não Informado 36 

 

Total Geral  899 

Fonte: Assessoria de Informação e Gestão - FASE-RS. Dados Correspondentes a 5 de agosto de 2011. 

 

 

De acordo com os dados da AIG, 506 adolescentes cumpriam medida de internação 

nas unidades da FASE-RS em Porto Alegre. A tabela 3 demonstra a escolaridade destes 

adolescentes: 

 
Tabela 3: Escolaridade dos adolescentes que cumprem Medida de Internação atendidos pela FASE-RS 

Escolaridade Número de adolescentes 

Analfabeto  1 

 

Ensino Fundamental  470 

1ª Série 15 

2ª Série 21 

3ª Série 48 

4ª Série 72 

5ª Série 159 

6ª Série 87 

7ª Série 47 

8ª Série 21 

 

Ensino Médio 19 

1ª Série 14 

2ª Série 3 

3ª Série 2 



 

Não Informado 16 

 

Total Geral  506 

Fonte: Assessoria de Informação e Gestão - FASE-RS. Dados Correspondentes a 5 de agosto de 2011. 

 

 

Por fim, destaco os adolescentes que cumprem medida de internação no CASE-PC 

em Porto Alegre e que constituem os sujeitos desta pesquisa. De acordo com a AIG, o CASE-

PC contava com 48 adolescentes em 5 de agosto de 2011. Destes a maioria tinha nível escolar 

da 5ª série, como aponta a tabela 4: 

 
 

Tabela 4: Escolaridade dos adolescentes que cumprem Medida no CASE-PC 

Escolaridade Número de adolescentes 

Analfabeto  0 

 

Ensino Fundamental  46 

1ª Série 2 

2ª Série 5 

3ª Série 3 

4ª Série 1 

5ª Série 19 

6ª Série 9 

7ª Série 6 

8ª Série 1 

 

Ensino Médio 2 

1ª Série 2 

2ª Série 0 

3ª Série 0 

 

Total Geral  48 

Fonte: Assessoria de Informação e Gestão - FASE-RS. Dados Correspondentes a 5 de agosto de 2011. 

 

Atualmente a faixa etária dos adolescentes que cumprem media de internação na 

FASE-RS está entre 13 e 20 anos
42

, sendo que o maior número de adolescentes possuem 17 

anos, o que corresponde a 32% do total. As aulas ocorrem nas segundas, terças, quintas e 

sextas-feiras, pois não há aulas nos finais de semana e nem na quarta-feira que é o dia de 

visita. O material escolar geralmente corresponde a uma caneta, um lápis, uma borracha e um 

caderno de tamanho grande, onde os adolescentes anotam todas as atividades de todas as 
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 Os dados completos de média de idade e escolaridade dos adolescentes poderão ser conferidos no Anexo 1 

desta pesquisa.    



disciplinas. Esse material fica retido na escola e armazenado em uma pasta onde consta a 

identificação pelo nome do aluno. 

 

 

5.1.1 DA VIDA PARA A ESCOLA DO CASE: A RELAÇÃO DO ADOLESCENTE COM A ESCOLA 

 

Iniciei o diálogo com os adolescentes, que estão apreendidos no CASE-PC e estudam 

na escola Senador Pasqualini, pelas razões que os levaram a cometer o ato infracional, quais 

eram as condições de vida antes de serem apreendidos e quais foram os motivos que o 

levaram a desistir de frequentar a escola. A questão do uso de drogas se coloca como o 

principal fator que os levaram a cometer o ato e se evadir da escola. O adolescente 3
43

 

descreve como e porque passou a utilizar drogas e o que isso acarretou em sua vida: 

 
Foi meu primo que me levou [para as drogas]. Ele me chamou para usar e depois 

que eu perdi o pai e a avó, fiquei sozinho, vendi tudo, vendi a casa e tudo que ficou 

para mim e continuei usando drogas. Já fui internado em clinica e fazenda e não deu 

certo. Aí que caí [foi apreendido] aqui na FASE e já é a terceira vez
44

 (AD3, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

Em seguida o adolescente 3 descreve que a dependência das drogas faz com que eles 

cometam atos como roubo ou latrocínio para conseguirem dinheiro para comprá-las: 

 
Depois que minha avó morreu, eu larguei de mão de tudo. A droga não deixa a gente 

fazer nada, faz o cara perder a memória, você só pensa em fumar mais e daí chega o 

dia que você não tem dinheiro para comprar a droga, você sai para a rua para roubar, 

e se tu tiver uma arma até matar tu mata para pegar o dinheiro que a pessoa tem e ir 

comprar droga (AD3, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

A relação com a família e muitas vezes a desagregação familiar é um fator que leva 

os adolescentes a saírem da escola e, em seguida ou concomitantemente, cometerem atos 

infracionais.  No entanto, em grande parte das falas dos adolescentes, fica evidente que um 

dos fatores preponderantes para que eles entrassem no “mundo do crime” foi a “necessidade” 

de consumo e de se colocar num patamar de igualdade ou superioridade em relação aos outros 

adolescentes ou adultos que viviam ao redor, conforme relata o adolescente 4.  
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 Os adolescentes serão indicados nesta pesquisa por uma ordem numérica, para que não possam, conforme 

“Termos de consentimento livre e esclarecido” (apêndice 1), serem identificados. Por comodidade, nas citações 

os adolescentes serão indicados com a sigla AD. 
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 As citações dos adolescentes foram transcritas e serão aqui expostas de acordo com a fala dos próprios 

adolescentes, não tendo, portanto, uma preocupação em adaptá-las as “normas cultas” de fala e escrita.    



Eu vivia com minha mãe. Mas o que acontece é que quando a gente mora com a 

família, a gente não tá satisfeito, quer ser independente, morar sozinho, quer ter o 

seu próprio dinheiro. Quando eu morava com minha família eu tinha uma vida boa, 

sossegada. Só que depois de certo ponto, de certo tempo, parece que comecei a 

enojar... e então eu não era do crime, mas eu vivia ao redor e aí comecei a ser igual 

os “caras”. Porque eu olhava pros “caras” e eles tinham moto, tinham carro, faziam e 

aconteciam, e aí a gente quer ser igual a eles. Aí tu quer ter essas coisas, quer ter sua 

casa, e não adianta falar nada, porque a gente não ouve, acha que tá sempre com a 

razão, que nunca vai acontecer nada com a gente, só que tem uma hora que a gente 

se quebra, todo mundo se quebra né?! A gente vai até um ponto que não dá mais pra 

voltar (AD4, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

O adolescente 5, também segue a mesma linha, apontando as mesmas razões para ter 

evadido da escola e cometido o ato infracional. Questionado sobre os motivos que o levaram a 

deixar de frequentar a escola e a cometer o ator infracional, respondeu: “O que me fez ‘entrar 

pro crime’ foram várias coisas. Mas foi mais por causa de dinheiro e também por causa da 

fama, por causa das meninas” (AD5, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

O alto rendimento financeiro e o status imediato que o “mundo do crime” proporciona é fato 

decisivo para a evasão da escola. De acordo com o adolescente 5, ele passou a cometer atos 

infracionais, “porque estudando e trabalhando eu não ia conseguir aquele dinheiro e não iria 

ter uma fama que aonde a gente chega todo mundo conhece e respeita a gente” (AD5, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor).  

O adolescente 8 também se refere a “necessidade” de consumo como um dos grandes 

fatores para cometer o ato infracional e evadir da escola: “Minha mãe e meu pai são 

trabalhadores, minha família sempre teve condição, mas o problema e que o cara sempre quer 

andar com roupa ‘da hora’, como tênis ‘da hora’ e aí a gente procura um jeito mais fácil de 

ganhar dinheiro” (AD8, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

Para o adolescente 9, a rejeição à escola, ao estudo e à educação se deu pelo fato de 

que, no seu ponto de vista, o estudo não dá dinheiro, enquanto o tráfico e o roubo dão 

dinheiro mais fácil e rápido. É importante notar que a fala deste adolescente demostra uma 

espécie de entendimento, mesmo que incipiente, da própria lógica do sistema capitalista.  

  
Eu gostava de estudar, mas estudando eu não iria ganhar dinheiro para colocar 

comida na boca dos meus filhos, pagar luz, água. Eu estava construindo uma casa 

naquele tempo e daí passou a ser “24hs x 24hs”, de dia traficando, de noite 

roubando. Mas agora é tentar mudar de vida... (AD9, entrevista concedida, por meio 

de grupo focal, ao autor). 

 

 Um terceiro ponto importante que deve ser destacado é que o trabalho infantil e na 

adolescência também se constitui como um fator importante para a evasão escolar. O 



adolescente 2 afirma que antes que passar a cumprir a medida socioeducativa estava 

trabalhando e não estava estudando devido à longa jornada de trabalho que cumpria: 

 
No meu caso o motivo para deixar de estudar foi o fato de ter de ir trabalhar. Porque 

eu trabalhava de dia no cultivo do fumo e de noite eu trabalhava também cuidando 

do fumo, daí eu não tinha tempo. Eu começava a trabalhar às 6 horas da manhã e ia 

até às 7 horas da noite na plantação de fumo. De noite eu tinha que cuidar o fumo 

para ele secar a fazer o cigarro. Daí o trabalho começava de manhã cedo e ia até 

umas 10 horas da noite (AD2, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao 

autor). 

 

O adolescente 6 também descreve que teve de trabalhar ainda quando criança para 

garantir a sua sustentação material: 

 
Eu trabalhava desde os meus nove anos, vendendo doces, rapadura, CD’s e DVD’s. 

Fui morar com minha avó aos nove anos. Aí teve uma vez que ela ficou doente, daí 

me mandaram embora para morar com o meu pai e aí com 11 anos eu fui morar 

sozinho, trabalhando, dependendo de mim mesmo para sobreviver (AD6, entrevista 

concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

Portanto, de acordo com as falas dos adolescentes, temos três pontos principais que 

fazem com eles deixem de frequentar regularmente a escola e cometam atos infracionais. O 

primeiro, e possivelmente mais frequente é o envolvimento com as drogas; o segundo a 

“necessidade de consumo” de roupas, calçados e artigos variados de grifes, bem como motos 

e carros; por fim, o terceiro corresponde à submissão precoce – ainda na infância ou mesmo 

na adolescência – ao mundo do trabalho precário, informal e de superexploração.   

No que diz respeito à relação dos adolescentes com a escola e com a educação, é 

possível afirmar que o fato de a grande maioria deles estar afastado da escola antes de entrar 

no CASE e, por isso, com a escolaridade defasada como apontaram os gráficos 2,3 e 4, faz 

com que eles tenham uma rejeição à escola. A fala do adolescente 2 corrobora esta afirmação: 

 
Na escola eu não consegui aprender muito porque os professores dão as coisas e 

dizem “se você quer aprender você aprende, se não, nós estamos ganhando o nosso 

dinheiro igual”. Daí que os professores não dão bola para o aluno. Na escola lá fora 

eles só dão a matéria e já era (AD2, entrevista concedida, por meio de grupo focal, 

ao autor). 

 

No entanto, este mesmo adolescente faz um breve elogio a escola Senador Pasqualini 

retomando a crítica a escola que frequentou anteriormente. “Aqui dentro [escola da FASE-RS] 

é diferente. Eles procuraram ensinar o cara como é que é. Então, da escola de antes eu não 



gostava por causa que não ensinavam o cara e aqui dentro eles procuram ensinar o cara” 

(AD8, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

A visão dos adolescentes sobre a organização “multisseriada” da escola não é 

homogênea. É importante notar que, embora o adolescente 1 afirme que a “professora 

ensina”, a sua fala demonstra a existência de uma forma de organização escolar que prioriza o 

conteúdo – muitas vezes em excesso – e a mescla de conteúdos de diferentes níveis escolares, 

o que dificulta o seu aprendizado: “A professora ensinar, ela ensina. Mas ela passa muita 

matéria no quadro, e conteúdos que a gente não sabe. Aí ela enche o quadro com conteúdo de 

várias séries. Ela passa matéria da 4ª série para o aluno que ainda está na 2ª série” (AD1, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 Muitas vezes, devido à baixa quantidade de estudantes em cada série, as turmas são 

criadas de acordo com uma demanda. O adolescente 2 descreve de forma mais detalhada 

como se dá o processo: 

 
Sim, é que a turma é da 4ª série para baixo. E é tudo junto, daí ela passa a matéria 

das quatro séries tudo junto. Por exemplo, a minha turma tem as séries da 5ª, 7ª e 8ª, 

porque na Ala 2 só tem três guris, um da 5ª, um da 7ª e um 8ª. E daí nós três, mesmo 

estando em séries diferentes estudamos juntos. Daí a professora passa muita matéria 

de todas as séries. Então tem vezes que tu fica ali parado e ela passa mais e mais 

matéria (AD2, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

Já o adolescente 3 acredita que a organização “multisseriada” da escola é positiva: 

“Eu acho bom, porque ai tu vai se adiantando, quando você está na 3ª série e já pega matéria 

da 4ª, você pode ir se adiantando. Ai quando estiver na 4ª já pode ir pegando matéria da 5ª 

série” (AD3, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

Em relação à projeção do futuro, pós-cumprimento de medida, questionei os 

adolescentes se eles acreditariam que a educação que estão recebendo na escola Senador 

Pasqualini poderia ajudá-los a compreender a situação em que conviviam antes de serem 

apreendidos e que poderão vir a novamente ter de enfrentar. Em outras palavras, busquei 

saber dos adolescentes qual a importância para eles do que estavam aprendendo na FASE-RS 

e se eles acreditavam que a educação recebida naquele espaço poderia contribuir para mudar 

em algo as suas condições econômicas e político-sociais quando tivessem cumprido a medida. 

A maioria das respostas foi que não. O adolescente 6 ao responder esta questão disse: 

 



É capaz de mudar por alguns meses. Mas se o cara volta para a mesma vida, volta 

tudo a mesma coisa. O cara até pode mudar uns cinco ou seis meses, mas vai chegar 

um ponto que o cara vai voltar a cometer um crime. Vai voltar para festa e vai querer 

coisas que os outros têm e se não tiver dinheiro vai roubar. Porque saiu uma jaqueta 

nova na loja, e o cara não tem dinheiro vai ter que fazer uma “correria
45

” (AD6, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

A sugestão/solução apontada pelo adolescente 6 ao responder esta questão é que 

houvesse uma quantidade maior de oferta de cursos profissionalizantes:  

 
O que eu acho é que deveria oferecer mais cursos pra gente, pra que a gente possa 

sair com diploma pra ter alguma coisa no currículo da gente. Acho que o primeiro 

curso que a gente tá fazendo é esse de informática. Porque eles dão os cursos só pro 

pessoal do ICPAE, mas tinha que dar para o ISPAE também (AD6, entrevista 

concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

A quantidade e a certificação de cursos “profissionalizantes” realizados podem, na 

visão dos adolescentes, auxiliar para que eles tenham condições de se “inserirem” na lógica 

do mercado formal de trabalho, ou seja, para que eles possam conseguir um emprego. Essa 

ideia é reforçada pela fala do adolescente 11: 

 
A gente fica pensando: “pô, deveriam ter mais cursos para gente aqui dentro”. Daí 

tendo o diploma de vários cursos ajuda muito mais para procurar e encontrar um 

emprego. Porque aí o cara arruma um emprego, por exemplo, começa a trabalhar de 

atendente, depois vai estudando, fazendo um supletivo ali e aí pode arrumar um 

emprego melhor também (AD11, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao 

autor). 

 

Portanto, pode-se dizer que a ideia de que é possível inserir-se na lógica do trabalho 

formal está incorporada no pensamento dos adolescentes. Quanto maior quantidade de cursos, 

maior possibilidade e condições de conseguir um emprego. A esperança de conseguir um 

emprego e de se estabilizar dentro do sistema é, para os adolescentes, a forma que os 

possibilitaria ter “boas condições de vida”, sem precisar recorrer ao “mundo do crime”.  

Para além desta esperança, a escola real que existe atualmente na FASE-RS 

representa outra coisa para os adolescentes ou, cumpre um papel distinto.  A escola do CASE 

se constitui em um lugar onde os adolescentes podem, ao menos por algumas horas, ficarem 

“tranquilos”, sem pensarem ou viverem diretamente a questão do cumprimento da medida de 

forma exclusivamente disciplinar. De acordo com a fala do adolescente 4: 
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As professoras aqui tratam a gente como ser humano, consideram a gente igual. Na 

escola é o único cantinho que a gente fica mais tranquilo mesmo. É que o cara fica 

sossegado, que o cara sabe que aquele mundinho [da escola] não faz parte desse aqui 

[da prisão do CASE]. Ali elas respeitam o cara (AD4, entrevista concedida, por meio 

de grupo focal, ao autor). 

 

Ficou evidenciado, ao longo dos grupos focais com os adolescentes que a escola 

cumpre, muitas vezes, o papel de “aliviar” e “flexibilizar” o regime disciplinar e punitivo que 

eles vivenciam em outros espaços da instituição. A reclamação e reivindicação que os 

adolescentes expõem em relação ao tratamento de outras áreas e, sobretudo dos monitores é 

uma evidência concreta de como o sistema funciona, cabendo à escola e aos professores 

realizarem um papel de “ouvintes” e conselheiros. Isso fica ressaltado nas palavras dos 

adolescentes 12, 5 e 6: 

 
Tem professora que é tri, sabe entender o lado do cara. São as únicas pessoas com 

que a gente tem liberdade de falar, porque se vai falar com esses monitores aí, se o 

cara fala que está sentindo alguma coisa, eles levam a gente direto para a enfermaria 

ou direto para o chefe de equipe (AD12, entrevista concedida, por meio de grupo 

focal, ao autor). 

 
Porque esses monitores aí não sabem conversar com o cara. Porque às vezes o cara 

quer conversar com eles e eles dizem que a gente tá pirando e dizem que o cara tem 

que tomar remédio, quer dopar o cara e aí a gente fica dopado e fica ruim (AD5, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 
A gente conversa com as professoras e elas motivam a gente a trabalhar, largar dessa 

vida. E elas dão um apoio para o cara. Porque se a gente vai pedir um atendimento aí 

tem a psicóloga e ela nem ouve o cara, ela só diz que “tu vai pegar mais seis” [que 

ainda tem seis meses de medida para cumprir] e isso desmotiva a gente (AD6, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

Destaco ainda três pontos sobre a visão dos adolescentes em relação à escola e à 

educação. O primeiro é que para os adolescentes a escola se constitui como uma forma de 

preencher o ócio, que em verdade é um ócio rigidamente vigiado, como fica evidente na fala 

do adolescente 8, para ele: “Ir para a escola é bom porque aqui a gente não tem nada para 

fazer; eu estudo até, mas a escola para mim é só para passar o tempo, mas não muda nada” 

(AD8, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

O segundo ponto é para alguns adolescentes a participação na escola é fixada como 

um requisito para poder “ganhar a liberdade”, ou seja, o bom comportamento na escola é um 

dos requisitos para que possa haver uma progressão de medida. 

 



A aula é boa, porque a gente aprende alguma coisa e se o cara se comportar é bom 

porque ajudar a ir embora, ganhar a liberdade, mas se tu “ratear” já era, porque um 

dos critério é a escola. Sim, porque tem a avaliação, e nessa avaliação vale a nota do 

comportamento daqui [do CASE] e a nota do comportamento da escola conta 

bastante (AD11, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

O terceiro ponto, diz respeito à noção que os adolescentes têm da importância de 

conhecimentos básicos que a escola lhes possibilita. De acordo com o adolescente 2, na escola 

“você aprende alguma coisa para fazer lá fora depois que você sair né. Ler pelo menos, 

porque aí se você pegar um papel ali para você ler, já vai saber alguma coisa” (AD2, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). O adolescente 3 também acredita 

que o conhecimento adquirido na FASE-RS pode ser útil após cumprir a medida, mas sua 

opinião é direta com relação à necessidade de estudar: “Eu acho que a educação daqui [da 

escola do CASE] vai ser bom lá para fora, porque eu vou começar a estudar lá também. Na 

verdade eu não queria voltar para escola, mas é bom a gente ter um estudo, não precisa ter 

muito, até a 7ª ou 8ª série tá bom” (AD3, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao 

autor). 

Por fim, cabe destacar a fala dos adolescente 9 em relação à escola e ao aprendizado. 

É preciso ficar atento à ironia contida nas suas palavras: 

 

Aprender a matemática é muito bom e isso é bastante importante para nós né. 

Porque já aprende a pesar os quilos na balança digital, dar o troco do cliente e 

fazer direitinho né?! [o adolescente está se referindo ao troco da venda de drogas no 

tráfico]. Mas quando o cara tá na aula é tri, o problema é ter que sair do quarto e 

aqui não tem como “matar” a aula, tem que ir, a não ser que a gente minta que está 

com dor de cabeça ou dor de barriga (AD11, entrevista concedida, por meio de 

grupo focal, ao autor, grifos meus). 

 

 É importante ressaltar que em nenhum momento os adolescentes colocam a escola 

como um espaço em que a sua condição econômica, política e social foi ou possa ser 

problematizada. A escola se configura, para eles, como um lugar em que é possível romper 

com a rotina do ócio “obrigatório” e vigiado, de ser um espaço em que eles podem aprender a 

ler, escrever, ter noções de matemática. Como sugeriu Adam Smith, ao povo é suficiente que 

se ensinem as matérias essenciais da educação – ler, escrever e calcular – e também “os 

rudimentos da geometria e da mecânica”. Por certo, ler, escrever e calcular é algo 

fundamental, mas incapaz de fazer com que esses adolescentes se aproximem de qualquer tipo 

de “ressocialização”, como consta em documentos como o PEMSEIS e o SINASE.  



Evidentemente não postulo que a escola por si só vá construir um processo de 

“ressocialização”, assim como qualquer tipo de escola tomada isoladamente jamais poderá 

construir processos de transformação radical da sociedade. Com isso, quero dizer que – apesar 

das falas dos adolescentes indicarem uma impossibilidade da escola de propor e promover 

mudanças substantivas – isso não ocorre por incapacidade da própria escola ou dos(as) 

professores(as), mas pela estrutura da instituição e mais do que isso pela lógica do sistema 

capitalista. Na próxima subseção descrevo e analiso a visão dos(as) professores(as) em 

relação à escola e a forma de organização da educação na FASE-RS.  

 

 

5.1.2 AS FUNÇÕES DA ESCOLA NA VISÃO DOS(AS) PROFESSORES(AS) 

 

Na pesquisa de campo realizada junto aos professores e professoras por meio de um 

grupo focal, alguns pontos puderam ser fortemente percebidos em relação à concepção que 

os(as) professores(as) possuem da função da escola e, por consequência, da educação. O 

primeiro ponto é a tentativa de conceber a escola como um espaço de criação de um espírito 

de “cidadania”. A questão da “cidadania” é coloca como função social da escola, no intuito de 

conscientizar o adolescente, como afirma o(a) professor(a) 1
46

: 

  
A gente tenta trazer para eles a questão do cidadão, porque eles não gostam muito de 

estudar, tem toda essa bagagem que eles trazem de a escola não ter sido muito boa 

para eles, aqui eles não demonstram muito interesse, então a gente coloca assim, 

muito para eles, de que a escola além de estudar os conteúdos das disciplinas, faz 

com que eles se tornem cidadãos. Porque se eles não sabem ler nem escrever – como 

é o caso de muitos adolescentes que chegam aqui e leem muito mal ou que 

esqueceram inclusive das letras e que a gente tem de começar tudo de novo com eles 

– a gente coloca essa questão da importância de eles serem cidadãos. Porque para 

pegar um ônibus você tem que saber ler e para outras atividades saber escrever, e aí 

sim a gente consegue trazê-los para esse pensamento da escola e da educação e que 

eles são capazes e mais, de que eles têm que aprender isso, porque isso é uma coisa 

individual que o ser humano necessita (PROF1, entrevista concedida, por meio de 

grupo focal, ao autor). 

 

A fala do(a) professor(a) 1, coloca algumas questões que, a meu ver, são muito 

relevantes. A primeira é da necessidade imediata e muito importante do adolescente conseguir 

ler e escrever para desenvolver até mesmo tarefas cotidianas. A segunda questão é a 
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problematização de que o fato de ensiná-los a ler e escrever corresponda à promoção de uma 

espécie de cidadania
47

. Genericamente cidadania corresponde a uma série de direitos e 

deveres a que uma pessoa está submetida em relação à organização social em que vive. Esse 

conceito – tratado como um dos princípios fundamentais de um suposto Estado Democrático 

de Direito – corresponderia, portanto, a um conjunto de liberdades e obrigações políticas, 

sociais e econômicas. 

A definição contemporânea do conceito de cidadania pode ser encontrada no ensaio, 

já clássico, Cidadania e classe social do pensador liberal britânico T.H. Marshall (1967). 

Segundo esse autor, a cidadania constitui-se em uma participação integral do indivíduo na 

comunidade política à qual pertence; tal participação se manifesta pelo acesso a direitos civis, 

direitos políticos e os direitos sociais. O jurista Dalmo Dallari define a cidadania da seguinte 

forma: 

 
A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania 

está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando 

numa posição de inferioridade dentro do grupo social (DALLARI, 1998, p.14). 

 

Tanto a construção de Marshall como a definição de Dallari evidenciam que o 

atendimento educacional mínimo aos adolescentes não pode corresponder de fato a uma 

suposta promoção da “cidadania”. Postulo que no momento histórico em que vivemos – que 

corresponde a uma crise estrutural do capital que, como afirmou Mészáros (2002), não é 

somente uma crise econômica, mas também uma crise de dominação – a suposta cidadania 

obtida por poucos tem sido constantemente atacada, sobretudo com a retirada de direitos. 

Portanto, acreditar que os adolescentes em conflito com a lei – sobrantes na estrutura do 

capital – poderão conscientizar-se de que são cidadãos e passem a exercer os seus direitos é 

uma esperança inócua para resolver os problemas destes adolescentes. 

Considero que a tentativa de pensar a construção do adolescente como cidadão 

reflete a tentativa dos(as) professores(as) de, mesmo que de forma não intencional, pensarem 

uma forma de “inserção” deste adolescente na lógica do sistema capitalista que se materializa 
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pela possibilidade de ocupar um posto no mercado de trabalho formal. Essa tentativa de 

“inserção” corresponde claramente à perspectiva de amoldamento do adolescente à lógica 

capitalista de uma sociedade em que o pensamento dominante pertence, como diriam Marx e 

Engels, a classe dominante. A fala do(a) professor(a) 4 evidencia essa posição: 

 
Nós vivemos num mundo ocidental e o mundo sempre seleciona os que sabem mais. 

Mas aqui no CASE se eles não tiverem uma formação será muito pior, pois eles não 

terão condições de serem ressocializados, vai ficar mais difícil. Não estou dizendo 

que a escola é a única salvação, o que eu estou dizendo é que o tempo em que eles 

tiverem aqui, esse aspecto do cidadão, que a colega salientou, é muito importante, 

mas também lá fora, o mercado de trabalho absorve quem tem conhecimento, quem 

sabe mais. Então acho que a escola também deve proporcionar esse tipo de ensino 

com um viés profissionalizante, nem que seja um mínimo possível, pois caso o 

contrário eles ficam aqui no ócio, sem fazer nada, sem aperfeiçoar, porque a escola é 

muitas vezes desagradável e eles criam certa resistência em estarem dentro da escola 

(PROF4, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor, grifos meus). 

 

A fala do(a) professor(a) 4 manifesta uma enfática defesa da inserção como 

amoldamento, pois para ele, embora o aspecto cidadão seja importante, o mais importante é 

fazer com que o adolescente preencha o seu tempo de ócio com atividades que lhe permitirão 

se inserir na lógica do sistema capitalista. Na fala do(a) professor(a) 3 a questão da 

acomodação do adolescente mediante um curso que possa colocá-lo no mercado de trabalho 

se manifesta. Este posicionamento reflete a ideia de que a escola da FASE-RS deve servir de 

auxiliar para possibilitar ao adolescente se inserir em um curso profissionalizante que por sua 

vez possa possibilitá-lo inserir-se no mercado de trabalho, conforme argumenta o(a) 

professor(a): 

 
Eu digo ainda que quando o Calábria

48
 oferece vagas para os adolescentes daqui da 

FASE, muitos deles não têm a escolarização adequada para fazer o curso. Então, tem 

que ter alguma formação para poder fazer o curso, aí é que escola se torna bastante 

importante (PROF3, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

No entanto, na própria discussão do grupo focal, o(a) professor(a) 6 aponta que há 

uma contradição em relação à proposta da escola da FASE-RS servir às exigências destas 

escolas ou institutos externos:  

 
Aí tem uma discrepância, no caso dessas escolas particulares que acolhem os alunos 

egressos daqui, elas esperam receber alunos no mesmo nível de um adolescente de 
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uma escola regular que tem uma vida “normal”. O problema é que quando os 

adolescentes chegam aqui para nós, aqui a escola tem que se preparar para atender as 

necessidades e as dificuldades que são percebidas e que devem ser trabalhadas. É 

claro que esses adolescentes nunca vão estar no mesmo nível que outros, porque 

com 14 ou 15 anos há muita defasagem, pois muitos deles não sabem ler. Então, 

com o período que eles passam aqui, eles podem ir para os cursos profissionalizantes 

lá fora, só que não vão prontos (PROF6, entrevista concedida, por meio de grupo 

focal, ao autor). 

 

Este(a) professor(a) percebe, a meu ver ainda de forma muito incipiente, a 

contradição do sistema capitalista que no caso da escola e da educação da FASE-RS, coloca 

os adolescentes em desvantagem, pois as escolas profissionalizantes de fora da instituição, às 

quais supostamente os adolescentes deveriam ser dirigidos ou indicados, cobram que a 

condição escolar deste adolescente esteja no mesmo patamar daquele que teve uma vida 

escolar “normal”. Isso evidentemente não irá nem poderia acontecer e, obviamente não é por 

falta de dedicação ou interesse dos(as) professores(as). De fato, a situação do adolescente e, 

sobretudo, do adolescente em conflito com a lei, ultrapassa os limites da escola. Conforme 

o(a) professor(a) 2, a condição dos adolescente antes de passarem a cumprir a medida 

dificulta muito o processo educativo na FASE-RS: 

 
Ocorre também que quando os adolescentes chegam aqui, muitas vezes eles estão 

desnutridos, doentes, viciados em drogas. Então apenas no processo de se acomodar 

e se integrar, o adolescente leva meses e é só depois disso que começa o 

aprendizado. Mas aí, muitas vezes já está na hora de ir embora, o adolescente já 

cumpriu a medida (PROF2, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

Neste ponto se manifesta a condição de vida do adolescente que leva uma grave 

contradição na escola. Pois, se o adolescente chega na FASE-RS completamente debilitado, 

quando ele tem a condição mínima de frequentar e compreender os conteúdos que estão sendo 

passados nas aulas ele já cumpriu a medida. Isso implicaria dizer que todo ou quase todo o 

período que o jovem frequentou as aulas, ele não tinha condições de frequentá-la. Considero 

isso importante na medida em que explícita a lógica do sistema que não está em nenhum 

momento preocupado com uma proposta de “ressocialização” do adolescente. Dessa forma, 

me parece evidente que a tentativa dos(as) professores(as) de buscar alternativas que levem os 

adolescentes a se inserirem na lógica do sistema capitalista do mercado de trabalho formal 

torna-se sempre dificultosa e com uma grave tendência ao fracasso.  

O que estou tentando dizer neste momento é que, mesmo que os(as) professores(as) 

se esforcem para tentar possibilitar a oportunidade desses adolescentes terem a “liberdade” de 

venderem as suas forças de trabalho no mercado capitalista, essa tentativa é inócua pois, no 



estágio atual do seu desenvolvimento, o sistema do capital não necessita ou não tem 

condições de incorporar essa força de trabalho. Novamente destaco que na atual configuração 

do sistema do capital, o adolescente em conflito com a lei torna-se um sobrante. O que afirmo 

com base no referencial teórico que trabalhei até aqui e, sobretudo, na fala dos sujeitos da 

pesquisa é que a condição material de vida do adolescente, que implica em consequências 

socioeconômicas, mas também políticas e culturais, ou seja, resulta em implicações objetivas 

e subjetivas, inviabiliza a sua inserção na lógica formal do processo capitalista. Isso fica 

explicitado nas palavras do(a) professor(a) 6 relacionado ao fato de que a própria estrutura da 

escola dita “normal” provoca uma “exclusão” e a consequente inviabilidade do adolescente de 

permanecer lutando para se inserir no sistema de venda da força de trabalho: 

 
Quando a gente pergunta para os adolescentes como foi a passagem pela escola, a 

gente percebe que a aproximação com o tráfico e com a drogadição geralmente 

passa por uma expulsão da escola. Então aí eles contam: “Ah, eu briguei, aí eu fui 

suspenso três dias”, e para não contar em casa eles saíam todo o dia de mochila – e 

os pais achando que estavam na escola – e se aproximavam de outros grupos que os 

acolhiam muito bem. Porque a acolhida do tráfico é “bem legal”, porque o menino 

ganha dinheiro, ele não precisa estudar, é valorizado, porque se ele vende mais, 

trafica mais, por consequência ganha mais e aí vai subindo no conceito do tráfico. 

Então, a marginalização passa obrigatoriamente pela escola também e aí parece que 

a função da escola do CASE é tentar incluir novamente de uma maneira ou de outra 

(PROF6, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

O diagnóstico do(a) professor(a) 6 expõe a ideia de como a escola “normal” contribui 

para a “exclusão” do adolescente de um sistema. Quando é expulso da escola, o adolescente 

encontra o tráfico e o mundo do crime. Ao mesmo tempo este(a) professor(a), como em 

intervenções anteriores de outros(as) professores(as), alimenta o pensamento de que a 

principal função da escola do CASE é tentar “incluir” o adolescente na lógica do sistema 

capitalista.  

Em alguns momentos, com casos raros e absolutamente isolados, ocorre uma falsa 

sensação de que o processo de “ressocialização” foi eficaz como no caso de um adolescente 

que conseguiu emprego em uma rede de supermercados. 

 
Nós temos coisas boas sim, são raras, mas nós temos. Tivemos um rapaz que ficou 

três anos aqui conosco e aí ele deu sorte que nesse período ele teve uma namorada 

aqui de Porto Alegre e, quando ele saiu, ela o levou para morar junto dela. A menina 

já trabalhava como caixa no Big e ele começou a trabalhar no Big também como 

caixa. Ele conseguiu trabalho! E quando eu ia ao Big e ele me atendia, eu ficava 

orgulhosa de vê-lo trabalhando. Então, eles têm as condições se alguém acolhe e 

acredita neles (PROF1, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 



Portanto, a fala do(a) professor(a) expõe o caso de um adolescente que conseguiu 

“modificar” as condições que vivia antes entrar no CASE. O interessante é que a fala do(a) 

professor(a) demonstra que essa “modificação” carrega consigo um alto grau de mistificação: 

ao vê-lo sendo explorado por um dos maiores conglomerados multinacionais, o Wal-Mart
49

, a 

fala do(a) professor(a) 1 nos induz a acreditar que essa condição de ser oportunizado a entrar 

na lógica da exploração e do sobretrabalho seja uma “superação” da condição em que vivia 

antes. Na verdade, esse adolescente deixou de ser explorado pelo capital na forma de um 

trabalhador da “indústria” do tráfico de drogas para ser um trabalhador superexplorado por 

uma multinacional do ramo de serviços. Portanto, de uma forma ou de outra, este adolescente 

permanece sendo explorado pelo capital, o que muda é a personificação do capital: na 

primeira forma se personifica enquanto indústria do tráfico; na segunda enquanto indústria 

dos serviços. Como nos alerta Wacquant (2008), referindo-se à relação do sistema 

penitenciário com os empregos precários nos EUA:  

 
Ex-detentos dificilmente podem exigir algo melhor que um emprego degradante e 

degradado em razão das trajetórias interrompidas, dos laços sociais esgarçados, do 

status jurídico ignominioso e do amplo leque de restrições legais e obrigações civis 

implicadas. O meio milhão de condenados que escoam das prisões americanas todos 

os anos fornece a força de trabalho vulnerável apropriada para suprir a demanda de 

empregos temporários, o setor do mercado de trabalho que mais cresceu nos Estados 

Unidos ao longo das duas últimas décadas (WACQUANT, 2008, p.13). 

 

 Num segundo momento da discussão, indaguei os(as) professores(as) sobre a 

importância para os adolescentes da educação oferecida na FASE-RS e se essa educação 

poderia ajudar com que os adolescentes compreendessem a situação em que eles viviam antes 

de cumprirem medida e ajudá-los a projetarem suas vidas após o cumprimento da medida. 

Para o(a) professor(a) 3, quando os adolescentes estão cumprindo medida eles se propõe a 

realizar as atividades escolares, porém, este(a) professor(a) ressalta que quando o jovem volta 

para a o convívio social, não há suporte para que ele consiga continuar frequentando a escola. 

 
Eu acho que a escola pode mudar parcialmente a realidade deles, quando eles tão 

aqui na FASE. A educação que a gente dá modifica eles para melhor, pelo menos 

enquanto estão aqui dentro. A gente tenta fazer com eles fiquem mais sociáveis. Mas 

aí ele volta para o meio, para a sociedade, e o meio para o qual eles voltam, a vila, a 

forma de viver, faz com que eles acabem retornando para o CASE (PROF3, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor, grifos meus). 
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O problema é que a sociedade não quer que os adolescentes se tornem mais 

“sociáveis”, com isso a educação do CASE e, sobretudo, a atividade e postura dos professores 

podem dar uma falsa sensação de que modificam o adolescente “para melhor”. Nesse sentido, 

a reincidência é algo quase natural, ou seja, o adolescente cumpre a medida, volta para o 

convívio social sem qualquer perspectiva e acaba sendo novamente seduzido pelo “mundo do 

crime”, sobretudo porque esse pode ser o único meio para sua sobrevivência material. O(a) 

professor(a) 7 descreve bem esse processo e a frustração que isso gera para o trabalho do(a) 

professor(a):  

 
Na maioria das vezes, o adolescente sai da FASE, procura emprego e não consegue 

nada, aí a comida está faltando, a mãe está precisando, a família precisando e aí ele 

acaba voltando para o crime. Por aí há uma frustração muito grande para nós, porque 

quando esse adolescente te promete que vai fazer as coisas direitinhas, e aí você o vê 

de volta é muito decepcionante. Eu tenho alunos que já passaram por mim cinco 

vezes, então chegaram pequenos e hoje são homens de 1m80cm e isso é uma coisa 

muito frustrante para nós, porque a gente encontra ele com 13 anos e com 17-18 

anos ele ainda está com a gente, porque ele saiu do CASE e voltou várias vezes. 

Portanto, o meio onde ele convive é que proporciona essa situação, é como eles 

dizem: “Ou eu faço, ou eu morro”. Então é a questão da lei da sobrevivência, e isso 

é muito triste (PROF7, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

A constatação do(a) professor(a) 7 é uma síntese do processo que o capital impõe a 

esses adolescente. A frustração destacada por esse(a) professor(a) é consequência direta de 

quem está disposto a enfrentar as dificuldades de ajudar aos adolescentes a “inserirem-se” na 

lógica do sistema que os rechaça.  Portanto, a educação oferecida na FASE-RS pode 

pressupor uma modificação na vida dos adolescentes, no entanto, essa modificação fica 

apenas na aparência, porque na essência o adolescente e mesmo os próprios(as) 

professores(as) estão envoltos pela lógica do capital. A fala do(a) professor(a) 5 confirma esse 

pressuposto: 

 
Aqui na escola tem uma frase que a gente usa bastante com eles: “A liberdade eles 

vão conquistar através do conhecimento”. Então eles têm que estudar, eles têm que 

aprender a pensar, a escolher. Então, a gente fala muito disso para eles: que a 

liberdade não é sair daqui e ir ali fora. Não, ele tem que sair com uma cabeça 

pensante. Porque na nossa realidade aqui, tem um grande numero de meninos que 

voltam e aí parece que o nosso trabalho foi inútil (PROF5, entrevista concedida, por 

meio de grupo focal, ao autor, grifos meus). 

 

Num primeiro momento, a afirmação de que o adolescente tem de “conquistar a 

liberdade através do conhecimento” aparece como um objetivo “nobre” a se alcançar. No 

entanto, é possível dizer que essa frase carrega consigo em grande medida uma retórica que 



escamoteia a principal questão que está em jogo. A questão de estudar, de aprender a pensar e 

pensar criticamente, de escolher, pressupõe que, em primeiro lugar, os adolescentes tenham 

condições de estudar no CASE, para além das breves horas que ficam em sala de aula. Essa 

possibilidade de o adolescente passar a ter um pensamento crítico esbarra em inúmeras 

dificuldades institucionais, sobretudo de ordem disciplinar relacionada à segurança da FASE-

RS, como observei durante a pesquisa. Isso gera uma dependência e consequente 

subordinação da escola em relação à instituição, como afirma o(a) próprio(a) professor(a) 5: 

 
A escola tem muito claro que precisa estar unida e junto com a instituição, porque se 

hoje eles resolverem que não vai ter aula, seja por falta de monitoria, seja por 

qualquer outra causa, o que a escola vai dizer? Então, com relação a isso a gente fica 

muito na dependência e por isso é necessário uma boa relação com a direção da 

FASE para que a coisa aconteça de uma melhor forma (PROF5, entrevista 

concedida, por meio de grupo focal, ao autor).  

 

Ainda assim, alguns professores(as) acreditam que, na última década, houve na 

FASE-RS uma evolução qualitativa da escola em relação à possibilidade de diminuição da 

rigidez da disciplina subordinada à segurança, como afirma o(a) professor(a) 1. 

  
Eu queria dizer o seguinte: eu cheguei aqui no ano 2000 e para ver como as coisas 

evoluíram, naquela época jamais poderia se usar televisão para o aluno, jamais, nada 

podia. Naquela época se tinha esse entendimento, e também era outro perfil de aluno 

que chegava aqui. Então hoje já é diferente, nós usamos figurinhas, televisão e 

qualquer tipo de material nós podemos usar. Hoje eu enxergo a nossa escola normal 

como as lá de fora, com raras exceções (PROF1, entrevista concedida, por meio de 

grupo focal, ao autor).  

  

De fato, a diminuição da rigidez disciplinar se constitui em um ganho para a 

organização escolar, mas a questão que parece importante é se essa rigidez não foi substituída 

por uma “flexibilidade” que procura, por meio de outros mecanismos acomodar o pensamento 

tanto de professores(as) quanto de adolescentes à lógica do sistema capitalista, inviabilizando 

a ideia mencionada pelo(a) professor(a) 5 de que o adolescente poderia sair da FASE-RS com 

uma “cabeça pensante” ou um pensamento crítico. 

Em relação à condição de trabalho, os(as) professores(as) em geral dizem que, do 

ponto de vista da estrutura e da segurança, a escola Senador Pasqualini é um lugar muito bom 

para desenvolver o seu trabalho. Alguns professores(as) relataram a sua condição enquanto 

professores de uma escola dirigida a adolescentes em conflito com a lei de um ponto de vista 

particular, expondo o seu sentimento e a sua visão sobre esse processo. O(a) professor(a) 4, 



por exemplo, demonstra um sentimento de que estar trabalhando na escola da FASE-RS é 

muito bom, manifestando a ideia de estar cumprindo um dever: 

 
O meu sentimento de trabalhar aqui é muito bom, eu gosto e eu acho que tenho esse 

“cacoete” para trabalhar aqui dentro. O próprio tempo está me ensinando, porque eu 

não fiz nenhum curso para trabalhar aqui dentro, mas a minha experiência de vida 

faz com que a gente consiga trabalhar com eles. Mas, por fim, o meu sentimento de 

lecionar aqui é de muita satisfação, não pelo fato de estar aqui dentro, mas por eu 

poder fazer um trabalho social, essa é a minha participação (PROF4, entrevista 

concedida, por meio de grupo focal, ao autor).  

 

O(a) professor(a) 3 também manifesta satisfação de trabalhar nesta escola, no 

entanto, é possível perceber na sua fala alguns elementos que demonstram a dificuldade da 

realização do trabalho em uma escola da FASE-RS: 

 
Eu trabalhei na FEBEM e depois em outras escolas do Estado até que vim aqui para 

a Senador Pasqualini. Aqui eu gosto demais do meu trabalho. Todas as crises que eu 

passei, de tentar fazer as coisas e não poder, porque a gente faz um projeto e 

esbarra na instituição, porque isso não pode, isso não dá. E aí um dia eu me 

perguntei: “o que eu estou fazendo aqui?” Aí eu cheguei à conclusão de o que eu 

mais quero aqui é respeitar os alunos, porque eles nunca foram respeitados. Então, 

da minha parte, tudo o que eu puder fazer para que eles sejam respeitados como 

cidadãos e seres humanos eu vou fazer e o resto do que eu conseguir é lucro. Então, 

uma coisa que eu me policio muito em sala de aula para que eles possam valorizar-

se a si mesmos (PROF3, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor, 

grifos meus).  
 

O(a) professor(a) 2 revela que trabalhar em uma escola da FASE-RS fez com ele(a) 

repensasse muito de suas ideias e até preconceitos em relação aos adolescente em conflito 

com a lei. Ao mesmo tempo, esse(a) professor(a) aponta elementos de problematização da 

condição do trabalho dos professores em uma escola dessa natureza. 

 
Eu nunca havia pensado para onde esses adolescentes iam quando eram retirados da 

sociedade. Eu tinha aquele pensamento de que eles deveriam ser tirados de 

circulação, principalmente quando via os jornais. Eu também tenho uma boa 

experiência em escola normal, particular e pública e parece que aqui eu encontrei 

um sentido muito forte para todas as coisas que gente vinha discutindo e aprendendo 

fora daqui. Mas eu te confesso, que tem hora que eu penso: “Será que eu estou aqui 

porque não consigo fazer outra coisa?” Porque existem momentos muito difíceis em 

que a gente se sente impotente diante de tantos problemas e problemas muito 

profundos e aí bate aquela coisa de a gente se sentir incapaz. Mas o tempo faz com 

que a gente se fortaleça e vá adiante, porque aqui é um espaço pesado, eu acho bem 

pesado mesmo (PROF2, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor, 

grifos meus).  

 



Na fala do(a) professor(a) 6 a satisfação de lecionar na escola do CASE praticamente 

desaparece. Este(a) professor(a) manifesta a dificuldade de realizar o seu trabalho em uma 

escola da FASE-RS, sobretudo pelo desgaste que o trabalho gera: 

 
Às vezes a gente está numa turma com dois ou três alunos, mas esses alunos são tão 

“pesados”, tão difíceis que às vezes você está em uma turma grande e não é tão 

pesado, tão difícil quanto aqueles dois ou três. E a aí às vezes as pessoas veem que 

estamos com dois ou três na sala e dizem que é barbada. Mas, para fazer algo render 

com esses dois ou três dá um desgaste tão grande, pois tem que ter muita paciência, 

muita insistência, pois parece que você está lidando com uma criança de 4 ou 5 anos 

e na verdade é um homem que está do seu lado. E essa paciência, essa persistência, 

muitas vezes a gente não tem, mas tem que ter. E isso é um diferencial dessa escola 

e é um diferencial muito grande. Porque quem vê de fora não entende, só entende 

quem passa por aqui e convive diariamente em sala de aula com eles (PROF6, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor).  

 

O que percebi das conversas com os(as) professores(as) é que essas dificuldades 

enfrentadas por eles são, muitas vezes, superadas pela tentativa de fazer da escola um lugar 

lúdico, um lugar agradável e respeitoso para os adolescentes, mas também para eles próprios. 

 
Quando a gente chega aqui e começa a trabalhar, a gente percebe o quanto a sala de 

aula é um espaço mágico, porque apesar de sabermos os alunos que temos e a 

estrutura na qual estamos inseridos, quando você entra para o espaço de sala de aula, 

passa a agir com um pique muito grande. A gente diz: “Vamos lá, vamos sentar, por 

que está na hora, vamos estudar...”, é assim, esse aspecto de quase uma 

teatralização do cotidiano, que a gente assume esse papel de professor, o 

adolescente está no papel de aluno e isso é mágico assim. E eles têm dificuldade de 

assumir esse papel de aluno, então o professor tem que conquistar. Porque eles têm 

uma identidade toda própria de onde eles vieram e se a gente tira isso deles, o que 

sobra né? O que a gente coloca no lugar disso? Mas para eles a sala de aula pode ser 

esse ambiente de vivenciar outros papéis (PROF2, entrevista concedida, por meio de 

grupo focal, ao autor, grifos meus).  

 

Essa “teatralização do cotidiano” é acompanhada por um trabalho, por parte dos(as) 

professores(as) de tentativa da elevação da autoestima do adolescente. 

 
E nós trabalhamos muito aqui a questão da autoestima que é muito importante. E a 

gente percebe que para eles é muito importante, uma pessoa que nunca foi olhada e 

valorizada. Tanto é que se eles erram, eles não gostam que a gente faça uma 

correção, tem de dizer para eles apagarem e tentarem fazer de novo (PROF3, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor).  

  

A fala do(a) professor (a) 5 também vai no sentido da valorização e do respeito ao 

adolescente. No entanto, esta fala já apresenta alguns elementos de um conflito entre as 

subestruturas que compreendem a estrutura da FASE-RS, o que evidencia a falta de 



autonomia dos espaços e sobretudo da escola, impedindo – como veremos adiante – que o 

professor problematize a situação econômica, social e política do adolescente. 

  

Uma coisa importante falando de escola é que nós acolhemos os alunos. Quando 

eles entram na porta da escola é: “bom dia”, “boa tarde” ou “boa noite” e ele é o 

aluno e nós somos os professores. A vida dele de internos é lá em cima [nas alas de 

internação do CASE-PC], inclusive os assuntos que às vezes eles tentam trazer para 

as salas de aula, a orientação que damos é para que não comente, não discuta. 

Porque o que é lá de cima é lá de cima, o que é da escola é da escola (PROF5, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor, grifos meus).  

 

Essa fala do(a) professor(a) 5 reflete a ideia, geral entre os professores, de que não é 

função e nem pode ser função da escola problematizar a condição social ou a situação do 

adolescente enquanto cumpre a medida socioeducativa. O(a) professor(a) 2 reconhece que a 

possibilidade de problematizar com o adolescente a condição de vida deles nunca havia sido 

uma preocupação da escola e dos(as) professores(as): 

 
Agora uma coisa que você perguntou e que eu achei muito importante é: “você 

acredita que a educação pode ajudar esse adolescente a entender e problematizar a 

sua condição de vida?” Isso é uma coisa que eu nunca pensei no meu trabalho. 

Entender esse momento da vida dele. Porque a gente sabe da vida de uma forma 

bem informal, por algumas conversas, mas não de forma intencional, que talvez 

pudesse ser um ponto do nosso planejamento, isso de refletir um pouco que 

momento é esse que eles estão vivendo. Porque informalmente eu acho que a gente 

faz, mas intencionalmente esse momento de parar e problematizar a situação do 

adolescente (PROF2, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor).  

 

 Entretanto, o(a) professor(a) 5 afirma enfaticamente que essa não é a função da 

escola, pois segundo ele(a): 

 
Este trabalho deve ser feito pela técnica, pela psicóloga. Tanto que nem é permitido 

que a escola tenha uma orientadora educacional para não entrar em choque com esse 

trabalho que deve ser feito por elas lá em cima [na unidade do CASE-PC] (PROF5, 

entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

  

A posição dos(as) professores(as) em relação as condições de vida e ao ato 

infracional cometido pelo adolescente é resumida da seguinte forma: 

 
Na verdade a gente não nega o ato infracional. Eu digo a eles que sei que eles estão 

aqui por uma medida judicial. Mas aí digo que não sei o ato infracional e não quero 

saber, porque eles gostam de dizer que matou alguém ou coisa do gênero. O que eu 

digo é que o juiz mandou recolher eles e que eles devem ficar aqui durante um 

tempo e para mim é isso que importa, e nós vamos trabalhar com eles enquanto eles 

tiverem aqui. Então, eu digo que não quero saber o que ocorre lá em cima, porque 

eles trazem muita queixa de lá também, e aí a gente não pode entrar nessa, e ir se 



envolvendo e misturando as coisas (PROF3, entrevista concedida, por meio de 

grupo focal, ao autor). 

 

 A não abordagem e o não envolvimento dos(as) professores(as) em relação à 

situação do adolescente se dá, a nosso ver, por dois motivos principais: o primeiro, é que na 

própria relação entre as subestruturas da FASE-RS, à escola cabe passar os conteúdos. Com 

isso, os(as) professores(as) ficam limitados a procurar tratar o adolescente como um aluno 

“normal”, de uma escola “normal”, ao mesmo tempo em que estão fazendo cumprir uma 

medida judicial; o segundo motivo revela uma conduta de autoproteção que os(as) 

professores(as) adotam em relação aos adolescentes, o que inviabiliza qualquer 

problematização da condição de vida deles, visto que o(a) professor(a) acaba nem sabendo 

como eram essas condições de vida antes de passarem a cumprir a medida. Essa posição fica 

explicitada ainda de forma mais definida na fala do(a) professor(a) 1: 

 
E eu acho que cabe a escola uma função. Porque a escola tem uma função na 

ressocialização; o juiz tem a sua função; a técnica pedagógica tem uma outra função. 

Então cada um tem uma função, por isso nós temos que fazer e nos restringir a 

nossa, porque se a gente entrar na função de outros, a nossa vai falhar. E outro 

detalhe importante: quando a gente recebe os adolescentes, a gente tem a nossas 

determinações e isso é de imediato, isso é uma questão automática do professor que 

sabe qual a sua função e que tem que cumprir com a sua função (PROF1, entrevista 

concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

Após a análise dos processos de formação ligados à escola passarei a expor os 

processos de formação que estão vinculados com a “profissionalização” por meio das oficinas 

ministras no Centro de Convivência (CECON) da FASE-RS. 

 

 

5.2 OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO NO CECON 

 

O segundo momento desta pesquisa se deu no Centro de Convivência (CECON) da 

FASE-RS, local em que ser realizam atualmente oficinas de cunho “profissionalizante” e 

“pedagógico”. Com isso, acredito ser importante descrever de forma breve o que é e a que se 

propõe o CECON e quais são as oficinas ministradas nesse espaço. Essa descrição será feita 

com base nos projetos das oficinas, que são documentos digitados de circulação interna, 

portanto não havendo publicação ou meio de acesso por via externa. Saliento que a definição 

e sistematização do que se constitui o CECON não está contida em um único documento, 

podendo ser encontrado em alguns dos projetos das oficinas. 



5.2.1 A DESCRIÇÃO DO CECON 

 

De acordo com o projeto da “Quinta cultural do Centro de Convivência
50

”, o Centro 

de Convivência é programa que foi implementado em novembro de 2006, por meio da 

Portaria 085/2006 da Presidência da FASE-RS. Conforme este documento, a proposta inicial 

do programa foi atender aos adolescentes com medida de internação com possibilidade de 

atividade externa (ICPAE), ligados às unidades de internação de Porto Alegre (CASE-POA I, 

CASE-POA II e CASE-PC). Num segundo momento, o programa também foi destinado ao 

uso dos servidores que passaram a realizar oficinas de capacitação, com objetivo de 

formarem-se oficineiros podendo tanto trabalhar no próprio CECON, assim como em outras 

unidades de Porto Alegre, estendendo as oficinas para os adolescentes em internação sem 

possibilidade de atividade externa (ISPAE). Segundo o documento: “O Centro de Convivência 

tem como objetivo geral sediar, coordenar e executar oficinas de caráter cultural, educativo, 

de preparação para ao mercado de trabalho, de geração de renda e/ou profissionalização
51

”.  

Este documento também descreve os objetivos específicos deste programa, que são: 

(a) buscar a qualificação do atendimento prestado aos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação; (b) oportunizar momentos de convivência entre adolescentes 

em ICPAE de unidades de Porto Alegre; (c) buscar a socialização dos adolescentes em um 

espaço de construção e participação coletiva; (d) proporcionar eventos com participação dos 

adolescentes, seus familiares e servidores. Atualmente, O CECON dispõe de 13 oficinas que 

recebem diariamente em média 60 adolescentes. No ano de 2011, cerca de 150 adolescentes 

passaram pelas oficinas oferecidas pelo CECON. 

 

 

5.2.2 OS OBJETIVOS DE CADA OFICINA 

 

Após fazer esta breve referência ao Centro de Convivência, descrevo as oficinas que 

são oferecidas pelo Centro, tendo como principal foco desta descrição evidenciar a proposta e 

os objetivos que estas oficinas apresentam. Após a descrição das 13 oficinas que são 

ministradas no CECON, teço algumas considerações críticas sobre as propostas.  
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1. OFICINA DE LANCHES RÁPIDOS: O projeto
52

 da oficina de lanches rápidos tem como 

objetivo central: ensinar aos jovens a preparação de lanches rápidos, pensando 

também como alternativa de inclusão e sustentabilidade. A proposta da oficina 

destaca também que “dentro de uma proposta pedagógica, a referida atividade 

permite ao jovem em conflito com a lei a aquisição de conhecimentos, troca de 

experiências e desenvolvimento da criatividade, fatores significativos nos processos 

de ensino-aprendizagem e resgate da cidadania”. Ainda segundo este documento, “as 

ações [desenvolvidas na oficina] também contemplam a qualificação do jovem para 

futura inserção no mercado de trabalho, seja com vínculo empregatício ou geração 

de renda” (grifo nosso). Por fim, este projeto objetiva de forma mais restrita, 

“estimular o adolescente no seu processo de resgate da cidadania e fortalecimento da 

autoestima” e “estimular o trabalho em equipe e as relações interpessoais”. A 

“Oficina de Lanches Rápidos” é um dos cursos do CECON que funciona como um 

“estágio remunerado”, em que os adolescentes contam com uma bolsa-auxílio no 

valor de R$ 272,00, cerca de meio salário mínimo.  

 

2. OFICINA DOCES TALENTOS: O projeto
53

 desta oficina relata que essa proposta “tem 

por finalidade a complementação educacional com vista à qualificação profissional e 

cidadã, viabilizada através de estágios para adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de ICPAE no curso de confeitaria” (grifos meus). A proposta geral 

desta oficina é descrita da seguinte forma: 

  
A dedicação com estes jovens cresceu tanto que adquirimos a possibilidade de 

valorizar ainda mais o aproveitamento deles. Inicialmente algo que se inclinava 

somente para o ensino-aprendizagem descortinou para um futuro promissor com 

uma oferta diferenciada, onde estejam presentes não só elementos de 

complementação da formação educacional, mas visa o foco na criatividade e 

capacidade de fomentar o desenvolvimento empreendedor do aluno, e, sobretudo 

abordar aspectos de inserção social através da geração de renda em função da 

qualificação profissional
54

 (grifos meus). 

 

A oficina “Doces Talentos” também é um dos cursos do CECON que funciona como um 

“estágio remunerado”. Dessa forma, os adolescentes que realizam este curso também 

contam com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 272,00.  
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3. OFICINA DE JOVEM GOURMET: A proposta
55

 da oficina de jovem gourmet tem por 

objetivo central: “desenvolver no Centro de Convivência uma oficina de qualificação 

profissional da área de alimentação aos jovens, possibilitando sua inclusão social no 

mercado de trabalho como auxiliar de cozinha” (grifo nosso). O projeto da oficina 

também chama a atenção para uma proposta que visa um objetivo valorativo que 

segundo o documento é: “de resgate de autoestima visando dar incentivo aos jovens 

que cumprem medida de ICPAE, possibilitando seu retorno ao convívio na 

comunidade e na família, proporcionando ajustes antes desconsiderados ou 

ignorados pela comunidade, orientando e capacitando para uma vida melhor, 

tornando sua percepção da vida diferente daquela que viviam antes da internação” 

(grifos meus). 

 

4. OFICINA DE CERÂMICA: O projeto
56

 da oficina de cerâmica afirma que o objetivo 

principal desta oficina é: “possibilitar um processo terapêutico invisível. Porque 

descarrega a ansiedade, a agressividade e o acesso de energia dos adolescentes”. 

Outros pontos destacados pelo projeto são a possibilidade desta oficina de: (i) 

estimular a capacidade de criação; (ii) desenvolver noções espaciais, formas e 

profundidade; (iii) destacar a importância da concentração do adolescente. 

 

5. OFICINA DE MODELAGEM EM CONCRETO CELULAR
57

: O documento
58

 referente à 

oficina de modelagem em concreto celular tem como objetivo geral “ensinar aos 

jovens a esculpir e modelar blocos de concreto celular transformando-os em objetos 

de decoração e utilitários”. Ao mesmo tempo essa oficina objetiva “proporcionar 

convivências em grupo respeitando as regras e limites, desenvolvendo o espírito de 

sociabilidade e cooperação na prática de habilidade para o trabalho”. Por fim, o 

documento destaca que essa oficina tem como metas: “reforçar o caráter educativo 

das atividades laborais relativas ao desenvolvimento pessoal e social dos 

adolescentes que participarão do processo produtivo e da venda dos produtos através 
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de feiras de artesanato com o intuito de apresentar para a sociedade o trabalho 

socioeducativo desenvolvido no CECON”. 

 

6. OFICINA DE PINTURA EM GESSO: O projeto
59

 da oficina de pintura em gesso tem 

como objetivo central, “desenvolver com os adolescentes que cumprem a medida de 

ICPAE as diferentes técnicas de pintura em gesso”. A proposta também identifica 

como objetivos: (i) contribuir no fortalecimento da autoestima do adolescente através 

de atividades que estimulem a criatividade e o autoconhecimento; (ii) sensibilizar 

para o convívio em grupo, cultivando as relações interpessoais; (iii) desenvolver a 

autocrítica; (iv) promover a profissionalização, enquanto trabalho educativo; (v) 

possibilitar a geração de renda com a aprendizagem e domínio das diferentes 

técnicas. Segundo o documento, essa oficina se justifica pelo fato de que: “Além do 

conhecimento das técnicas, será um momento de entretenimento, é o ‘fazer 

brincando’. Desenvolve a autoestima, a identidade, sociabilidade a autoconhecimento 

do adolescente. Poderá ainda, através do seu trabalho, reforçar o orçamento 

familiar. O seu sucesso dependerá do seu emprenho e talento. O aluno ‘inspirado’ e 

dedicado com certeza fará bons negócios” (grifos meus).  

 

7. OFICINA DE PINTURA EM TECIDO: O projeto
60

 da oficina de pintura em tecido aponta 

como objetivo geral: “atender aos jovens com medida socioeducativa na FASE-RS, 

tendo um cunho ocupacional, pedagógico e também de geração de renda”. Procura 

também “proporcionar aos adolescentes o desenvolvimento e prática de 

conhecimento das técnicas de artesanato na área de pintura em tecido”. De acordo 

com a proposta, essa oficina tem como meta, “preparar os jovens para executar 

trabalhos de artesanato para uso próprio e para geração de renda”. 

 

8. OFICINA DE FORMAS E AROMAS: O projeto
61

 desta oficina visa: “oferecer a 

aprendizagem da confecção de sabonete e velas artesanais, combinadas com a 

possibilidade de transformar materiais básicos e produtos diversos que recebem cores 

formas e essências variadas. Assim, busca de forma indireta, desafiar o próprio 

                                                           
59

 Projeto “Oficina de Pintura em Gesso”. Documento Digitado de circulação interna na FASE-RS.  
60

 Projeto “Oficina de Pintura em Tecido”. Documento Digitado de circulação interna na FASE-RS.  
61

 Projeto “Oficina de Formas e Aromas”. Documento Digitado de circulação interna na FASE-RS.  



adolescente para refletir sobre sua capacidade de transformação pessoal, 

resgatando a autoestima, desenvolvendo habilidades para sua participação no 

mercado de trabalho” (grifo nosso). Este documento traz ainda como objetivos dessa 

oficina: (i) “proporcionar que o adolescente descubra seu potencial criativo, 

resgatando sua autoestima, para que ele seja capaz de realizar tarefas do seu fazer 

cotidiano de forma tranquila e segura”; (ii) “capacitar para inserção no mercado de 

trabalho (formal ou informal), estimulando a criatividade, a iniciativa e o 

empreendedorismo” (grifo nosso); (iii) “promover a ressocialização do adolescente a 

partir da participação em uma oficina que assegura tanto um espaço terapêutico 

como um prática para a profissionalização. Pois ambienta o adolescente com uma 

rotina de tarefas, desde cuidados com a segurança ao manipular os materiais até a 

embalagem e comercialização” (grifo nosso); (iv) “estimular o adolescente a colocar 

seus sonhos em prática através dos projetos de confecção, integrando cores, formas e 

aromas”; (v) “estimular a criatividade, desmistificando a produção 

‘comercial’/industrial e valorizar o trabalho artesanal”; (vi) promover o 

desenvolvimento pessoal do adolescente, despertando a valorização pessoal elevando 

sua autoestima na proposta de formação integral do cidadão” (grifos meus). 

  

9. OFICINA DE ARTE DECORATIVA: O projeto
62

 da oficina de arte decorativa afirma que 

o principal objetivo é “transmitir diversas técnicas de pintura, conhecimento de 

materiais utilizados e ferramentas de pintura e acabamento”.  Também são colocados 

como objetivos desta oficina: (i) “envolver o adolescente em práticas e vivências, 

favorecendo o desenvolvimento da criatividade, autonomia, autoestima, socialização, 

capacidade para o trabalho e fortalecimento de identidade e do ser cidadão”; (ii) 

“orientar e apoiar os jovens para a efetiva inserção produtiva como trabalhador no 

mercado formal/informal” (grifo nosso); (iii) “promover condições de ingressar no 

mercado de trabalho em constante mutação” (grifo nosso); (iv) “desenvolver 

conhecimentos e habilidades da área de pintura que permitam perspectivas 

econômicas e a inserção no mercado de trabalho”. Conforme o projeto, a proposta de 

metodologia de implementação da oficina é a seguinte: 
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Considerando o público atendido a metodologia deverá atender as necessidades 

emergenciais em busca de uma qualificação e por um espaço onde sejam respeitados 

como sujeitos e cidadãos, tendo que levar nossos adolescentes a procurar mais 

conhecimento que os torne protagonistas de sua inserção social, já que são a 

clientela com maiores dificuldades de valorização e estímulo do desenvolvimento de 

suas potencialidades. O método pedagógico basear-se-á no que consiste o resgate do 

cidadão, exercitando o ponto de vista crítico do educando, trabalhando os aspectos 

fundamentais à construção da cidadania
63

 (grifos e destaques meus). 

         

De acordo com o documento, a proposta desta oficina consiste em “atuar junto aos 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa por meio de ações que promovam 

a qualidade de vida, o resgate da cidadania e a geração de renda, oportunizando 

práticas que desenvolvam suas habilidades e potencialidades de aprendizagem e 

criatividade”. Por fim, o projeto afirma que “garantirão o resultado deste trabalho 

que envolve o desenvolvimento emocional e cognitivo de nossa clientela, que 

enfrenta tantas desigualdades sociais, a aprendizagem de hábitos e atitudes de uma 

saudável convivência social, respeito às diferenças e a valorização dos ser humano”. 

(grifos e destaques meus). 

 

10.  OFICINA DE INFORMÁTICA: A proposta
64

 da oficina de informática tem como 

objetivo principal “aprimorar o trabalho socioeducativo desenvolvido pela FASE-RS 

através do aprimoramento das ações na área vocacional junto aos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa”. Como objetivos secundários, o projeto 

destaca: (i) “capacitar os adolescentes nas ferramentas de informática”; (ii) 

democratizar o acesso a informática aos adolescentes de baixa instrução; (iii) 

preparar o adolescente para o mercado de trabalho (grifos meus). 

 

11.  OFICINA RÁDIO JOVEM LOCUTOR: O projeto
65

 da oficina de rádio elenca uma série 

de objetivos dentre os quais destaco: (i) Vivenciar a produção de um programa de 

rádio; (ii) elaborar a pauta da programação de rádio; (iii) produzir textos e editar 

informações para o programa de rádio. (iv) selecionar músicas, efeitos sonoros e 

explorar ferramentas tecnológicas para a produção de programas radiofônicos; (v) 

estimular a habilidade de comunicação oral; (vi) exercitar o trabalho em equipe. A 

justificativa desta oficina se dá, de acordo com o documento, pelo fato de que: “A 
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produção de programas de rádio pode permitir o desenvolvimento de processos 

significativos de aprendizagens que envolvam definição de pauta e seleção de 

conteúdos, pesquisa, edição e escolha de linguagem adequada ao público-alvo, 

além de estimular a fluência leitora oral. É um trabalho que também promove o 

protagonismo do jovem, autoria dos envolvidos e situações de trabalho cooperativo. 

Se envolver recursos digitais favorece ainda aprendizagens no âmbito do letramento 

digital, como habilidades de pesquisa na internet, comunicação e publicação no meio 

digital” (destaques no documento original). 

 

12.  OFICINA DE CHAPEAÇÃO E SOLDA: O projeto
66

 da oficina de chapeação e solda 

aponta como objetivo principal a “qualificação profissional para futuro 

encaminhamento ao mercado de trabalho”. Uma proposta nessa área justifica-se de 

acordo com o documento “para que os adolescentes em medida de ICPAE possam 

visualizar, com os conhecimentos adquiridos, uma colocação no mercado de trabalho 

tanto em oficinas de chapeação de automóveis, como em serralherias ou indústrias”. 

A oficina de Chapeação e Solda é o terceiro curso do CECON que funciona como um 

“estágio remunerado”. Nesta oficina, a exemplo da de “Lanches Rápido” e “Doces 

Talentos”, os adolescentes que realizam este curso contam com uma bolsa-auxílio no 

valor de R$ 272,00. 

 

13.  PROJETO QUINTA CULTURAL DO CECON: Este projeto
67

, diferente dos demais, tem 

uma proposta de realizar eventos culturais. Conforme a proposta, o objetivo principal 

é:  

 
Fomentar a cultura como cidadania através de ações que favoreçam a elevação da 

autoestima e da identidade social, oferecendo aos adolescentes internos acesso a 

atividades culturais, de lazer e esportivas com perspectivas de uma vida longe dos 

delitos através da sua participação na arte e na cultura com a intenção de promover 

a sua inclusão social e combater a discriminação dos jovens oriundos da FASE-RS 

pela sociedade
68

” (grifos meus).  

 

Outros objetivos deste projeto, de acordo com o documento, são: (i) “promover a 

qualificação social e humana do jovem para uma interação positiva com a sociedade 
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em que se insere”; (ii) “estimular o adolescente em seu processo de resgate de 

cidadania e fortalecimento da autoestima”; (iii) “fortalecer as práticas artísticas, 

implementando uma ação educativa voltada ao adolescente com medida de 

internação”; (iv) “diminuir a ansiedade e a agressividade dos jovens geradas em 

função das duas dificuldades de assimilar o cumprimento das medidas 

socioeducativa a ele aplicadas” (grifo nosso); (v) “criar um ambiente para que o 

jovem consiga repensar e reelaborar seus conceitos em relação ao seu 

desenvolvimento pessoal”; (vi) “promover, além do acesso dos jovens à cultural, 

uma mudança comportamental significativa, a redução da incidência delitiva dos 

adolescentes participantes, tornando-os assim, aptos a interagir positivamente com a 

sociedade que irá recebê-los” (grifos meus).  

 

É possível constatar a partir dos projetos das oficinas que a maioria das propostas 

tem por objetivo central “elevar” a autoestima dos adolescentes e poder proporcionar alguma 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho formal. O gráfico 5 demostra que os termos 

que tiveram maior quantidade de citações em todos os projetos das oficinas foram: (i) 

autoestima; (ii) cidadania/cidadão e, (iii) mercado de trabalho. Profissionalização foi um 

termo citado apenas duas vezes ao longo de todos os projetos. Pode-se pensar, a partir disso, 

que, mesmo os projetos não caracterizando as oficinas como “profissionalizantes”, eles 

admitem a possibilidade de “inserção” no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, as oficinas 

são caracterizadas como atividades de cunho “pedagógico” que procuram elevar a autoestima 

do adolescente e promover a cidadania, fazendo com que o adolescente se torne um 

“cidadão”.  

 

Tabela 5: Termos de maior ocorrência nos projetos das oficinas do CECON 

Termos Ocorrência 

Autoestima 10 

Cidadania / Cidadão 10 

Mercado de trabalho  9 

Profissionalização  2 

  
Fonte: Projetos das oficinas do CECON/FASE-RS 

 



O que se pode depreender destes projetos e que, como veremos, se repetirá nas falas 

dos(as) servidores(as)/oficineiros(as), é que um dos objetivos centrais é tentar enquadrar os 

adolescentes na lógica dos sistema capitalista. Isso é percebido em diversos pontos de cada 

projeto, como por exemplo, naqueles que grifei ao longo da descrição das oficinas.   

 

 

5.2.3 O QUE DIZEM OS(AS) OFICINEIROS(AS) E OS ADOLESCENTES EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS DAS 

OFICINAS E DO CECON 

 

Na pesquisa de campo realizado no CECON, diferentemente da escola em que tive 

de fazer apenas um grupo focal com os(as) professores(as) reunidos(as), pude realizar 

entrevistas individuais semiestruturadas com nove oficineiros(as). Passo neste momento a 

analisar as respostas de cada oficineiro(a) agrupadas na ordem das questões que foram feitas 

durante a entrevista, pois, desta forma, acredito que o pensamento de cada oficineiro(a) sobre 

os processos de formação que ocorrem no CECON, ficará melhor organizado. Ainda nesta 

subseção, abordo o pensamento de seis adolescentes que realizam oficinas no Centro de 

Convivência entrevistados em um grupo focal.  

Ao questionar os(as) oficineiros(as) sobre a possível relevância para os adolescentes 

dos cursos e oficinas ministrados no CECON, o(a) oficineiro(a) 1
69

  destacou que o CECON 

pode ser um mediador entre um regime totalmente fechado e uma possível saída da FASE-RS 

e consequente inserção no mercado de trabalho. De acordo com esse(a) oficineiro(a),“a 

gurizada fica muito tempo em regime de internação somente fechado (ISPAE), então esses 

cursos do CECON são uma oportunidade de eles irem se adaptando para depois poderem ir 

trabalhar. Para que eles descubram alguma coisa que gostam de fazer” (OFI1, entrevista 

concedida ao autor). Segundo este(a) oficineiro(a), a oficina não poderá garantir ao 

adolescente uma “profissão”, mas pode ser uma “opção”, uma outra perspectiva para ele 

deixar de estar na rua ou deixar de roubar e usar drogas. 

 
A partir da oficina, o guri não vai ter uma profissão, mas pelo menos vai ter um 

leque para ele com mais outra opção, outra perspectiva do que somente estar na rua, 

ou querendo só roubar e usar drogas. A gente tenta, pelo menos, e isso seria uma 

oportunidade para o adolescente (OFI1, entrevista concedida ao autor). 
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Para o(a) oficineiro(a) 2, as oficinas no CECON possuem um caráter 

“psicopedagógico”, que ultrapassa a questão da “profissionalização” por enfatizar a condição 

de “cidadãos” dos jovens: 

 
Antes de qualquer influência que a oficina tenha no campo da geração de renda e da 

profissionalização, os cursos oferecidos aqui no CECON tem um cunho 

psicopedagógico e com ênfase na cidadania desses jovens, porque eles vêm de uma 

realidade onde não possuem uma base familiar, social, vêm de uma desestrutura 

muito forte. Então eles têm uma dificuldade muito grande na questão escolar, têm 

dificuldade de se situar como parte da sociedade, a questão da identidade pessoal 

deles, então eu acredito que as oficinas aqui do CECON elas não visam apenas a 

questão técnica (OFI2, entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

  

É importante notar que a cidadania, pressuposta na fala do(a) oficineiro(a), indica a 

necessidade de o adolescente tentar “sentir-se parte da sociedade”, portanto, que os 

adolescentes passem a se comportar conforme esta sociedade – que é uma sociedade 

capitalista – quer que eles se comportem. Isso fica evidenciado na proposta de “socialização” 

que este(a) oficineiro(a) se refere: 

 
Eu gostaria de enfatizar que antes de tudo, antes de qualquer beneficio técnico, 

profissional que as oficinas venham proporcionar para esses jovens, na realidade, 

como pano de fundo, nós estamos buscando uma socialização para ele, uma 

inserção, inculcarmos nele a ideia de que ele faz parte da sociedade primeiramente 

como pessoa e que ele tem a possibilidade sim de aprender, de se aceitar, de aceitar 

algo que vem antes, conceitos a respeito dele próprio, questão de identidade 

pessoal, de saber se colocar como pessoa, de se auto-aceitar, antes de aceitar o 

outro, se auto-aceitar para eles ainda é uma construção ainda muito humana (OFI2, 

entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

 

 A fala do(a) oficineiro (2) resume exatamente o que percebi ao longo da pesquisa: 

que as oficinas são um meio de inculcar no adolescente formas de se comportar diante da 

organização social vigente. Para isso, de acordo com o pensamento deste(a) oficineiro(a) é 

necessário que o adolescente, primeiramente aceite a si próprio, para em seguida aceitar o 

“outro”, ou seja, em nenhum momento é proposto que o adolescente possa pensar e questionar 

a forma que se organiza essa sociedade em que ele deve inserir-se. Na fala do(a) oficineiro 3, 

a questão da cidadania volta a aparecer:   

 
No nosso curso, a gente oferece uma coisa para que eles possam dar valor há alguma 

coisa que foi perdida ou não foi levada ao conhecimento deles. Então o nosso 

empenho, de cada um dos funcionários e oficineiros aqui do CECON, é levar isso a 

ele, mostrar para eles alguns valores que são trabalhados, não só a questão 

profissionalizante. São trabalhadas nas oficinas várias outras coisas, o resgate da 

questão da cidadania, a convivência familiar, o resgate de alguns conteúdos que são 

vistos em sala de aula (OFI3, entrevista concedida ao autor, grifos meus). 



O(a) oficineiro(a) 5 considera que as oficinas ministradas no CECON não visam, de 

fato, à  profissionalização, mas podem contribuir de forma lúdica para que o adolescente 

tenha um bom comportamento.  

 
Eu tenho uma opinião de que a oficina não está vinculada a nenhum trabalho, em 

geral as oficinais são mais lúdicas. Eu vejo que o que fazemos é educar mesmo em 

pequenas coisas. Tem meninos que não sabem ver a cor, aí eles perguntam: “Dona 

que cor é essa?” então a gente ensina para eles. É uma oportunidade que eu tenho de 

ensinar eles a como se portar, a dizer “por favor”, “com licença”, “muito obrigado”, 

coisas básicas que para gente pode ser simples, mas que para eles não existem 

muito, e isso é importante para depois quando eles forem para um oficina mais 

prática (OFI5, entrevista concedida ao autor).  
 

Para além da visão de que as oficinas são promotoras de uma “cidadania”, os 

processos realizados no CECON são vistos de forma bastante otimista pelos(as) 

oficineiros(as) 4 e 6. Para o(a) oficineiro(a) 4 as oficinas são a melhor forma para os 

adolescentes tentarem uma “ressocialização”. Segundo este(a) oficineiro(a) no CECON os 

adolescentes recebem um tratamento diferente em relação às unidades (CASEs), pois ao 

contrário de serem visto como infratores, no CECON os adolescente são vistos como seres 

humanos, e isso torna-se fundamental no processo de “ressocialização”. Já para o(a) 

oficineiro(a) 6, o ponto positivo das oficinas do CECON é o fato de que os adolescentes 

podem adaptar-se para uma “rotina que eles vão ter no contato novamente com a sociedade”. 

Em relação às oficinas este(a) oficineiro(a) avalia: 

 
É de grande importância, de grande valor, porque como os adolescentes estão 

cumprindo a medida socioeducativa, estão internados, eles têm a oportunidade deste 

atendimento, então isso se demostra em uma situação que os adolescentes 

conseguem vir para cá, ter acesso às diversas oficinas e isso vai preparando eles 

para a rotina que eles vão ter no contato novamente com a sociedade. É uma 

adaptação para o que eles vão ter quando saírem, quando tiverem uma medida mais 

liberada. Então, no meu entendimento, essas oficinas e cursos são muito relevantes 

para que eles possam se ressocializar, voltar ao convívio da sociedade (OFI6, 

entrevista concedida ao autor, grifos meus).  

 

 O(a) oficineiro(a) 7, mantém, a exemplo dos(as) oficineiros(as) 4 e 6 um visão 

otimista dos processos realizados no CECON. Para ele(a),  o CECON pode ser um lugar em 

que o adolescente possa refletir sobre a sua condição e se preparar para voltar ao convívio 

social. 

  
Eu acho que para eles tem toda essa questão da visão que as pessoas têm deles em 

função de terem cometido um delito. E eu acredito que quem tem que fazer essa 

primeira quebra e mostrar que isso pode ser diferente, somos nós. Então, eu vejo o 



quanto é importante essa receptividade, eu acho que o CECON tem esse papel de ser 

receptivo. Para esse adolescente que muitas vezes passa dois anos em um regime 

fechado, só recebendo visitas, em plena adolescência que eles estão com todo o gás 

e aí tem que dar uma parada total na vida deles. E o que eu procuro falar nas oficinas 

é bem isso: “agora é o momento fazerem essa retomada, essa reflexão. Vocês já têm 

experiência com essa questão da criminalidade, mas vocês agora têm condição de 

fazer uma escolha entre quererem continuar nessa condição ou decidirem mudar. A 

gente não pode interferir – porque é próprio de cada um tomar suas decisões – mas 

agora vocês já podem escolher o que vocês querem, podem decidir fazer diferente” 

(OFI7, entrevista concedida ao autor, grifos meus).  

 

É importante destacar que o(a) oficineiro(a) enfatiza a questão de que o adolescente 

pode escolher o seu destino como se a decisão dele em não cometer mais um ato infracional 

fosse suficiente para afastá-lo de qualquer problema e proporcionar-lhe oportunidade de 

sobreviver sem recorrer ao crime. No entanto, a visão positiva dos(as) oficineiros(as), o apelo 

à promoção da “cidadania” e a ideia de uma “psicopedagogia” que envolve os processos 

desenvolvidos no CECON não encontram materialidade, sobretudo no aproveitamento do 

adolescente em relação a esse processos. A fala do(a) oficineiro(a) 3 descreve esse cenário: 

  
Do ponto de vista da recepção de cada interno, devido a dificuldade cognitiva de 

alguns deles apresentam, eles não conseguem ter um aproveitamento total da 

oficina. A recepção tende a ser muito imediatista, o resultado para eles têm de ser 

muito imediato e nós, pela nossa experiência, sabemos que as coisas não são desta 

forma e eles tendem a querer as coisas dessa forma, como qualquer outro jovem. 

Com isso eu não vejo que eles têm uma boa recepção em relação às oficinas. Neste 

ano de 2011 eu tive 14 adolescentes e destes 14 eu soube de apenas um que está 

fazendo proveito dessa atividade, então é uma margem bem pequena pelo empenho 

que a gente procura ter, portanto, eu não vejo um bom aproveitamento (OFI3, 

entrevista concedida ao autor, grifos meus).    

 

A fala do(a) oficineiro(a) 3 problematiza  a condição do adolescente de compreender 

a oficina e justifica o pouco aproveitamento por parte dos adolescentes pela visão imediatista 

que esses jovens possuem em relação às coisas. No entanto, não é apenas a condição cognitiva 

do adolescente que faz com que o suposto objetivo de promoção da cidadania e inserção no 

mercado de trabalho não obtenha êxito e nem mesmo tenha materialidade dentro do CECON 

e da FASE-RS. Isso também é verificável pelas condições de realização das oficinas e, 

portanto, das condições de trabalho dos(as) oficineiros(as). Muitos oficineiros(as) consideram 

que o ambiente de trabalho no CECON é bom, sobretudo, porque supera em grande parte a 

questão estritamente disciplinar do cárcere. Ao mesmo tempo, as condições materiais de 

realização das oficinais são vistas pelos oficineiros(as) como insuficientes. Questionado sobre 

as condições de trabalho o(a) oficineiro(a) 4, respondeu: “Nenhuma! São essas as condições 

de trabalho que nos oferecem. Lá da direção não tem qualquer incentivo. Foi-se o tempo. Teve 



uma época que eu pedia e logo era atendido. Hoje não tem nada e eles querem que a gente 

faça as coisas” (OFI4, entrevista concedida ao autor). Para o(a) oficineiro(a) 6 o problema se 

dá na falta de condições, sobretudo, dos equipamentos necessários para a realização da 

oficina: 

Os equipamentos que a gente usa aqui no CECON são bem limitados, são 

equipamentos antigos, longe de serem os mais modernos. Mas, mesmo assim, com o 

pouco que a gente tem, a gente procura oferecer para eles um bom atendimento, na 

medida das nossas possibilidades e daquilo que a gente tem, a gente procura passar 

para eles o melhor. É claro que falta um pouco mais de investimento nessa área. A 

gente percebe isso pelos materiais que a gente usa. Então a maior dificuldade é ter 

um equipamento moderno para passar para eles (OFI6, entrevista concedida ao 

autor). 

    

 A mesma posição mantém o(a) oficneiro(a) 8 quando relata que as condições para 

realização do seu trabalho são: 

Precárias ainda, precárias. A questão estrutural é muito deficitária, mas dá pra levar a 

contento, a gente vai se adaptando, e a FASE vai ajudando na medida do possível. 

Mas as condições precárias estão mais ligadas ao espaço físico, porque material a 

Fundação até tem ajudado (OFI8, entrevista concedida ao autor). 

 

O(a) oficineiro (a) 9 também relata que as condições de realização das oficinas não 

dão conta da realização de um trabalho que se proponha buscar uma “ressocialização” dos 

adolescentes. Segundo este(a) oficineiro(a): 

 
Não tem como eu não fazer uma comparação com o regime fechado. No geral as 

condições do CECON são melhores, mas ainda não é o satisfatório, deveria ser 

melhor em decorrência do que a gente se propõe, da tarefa e da responsabilidade que 

a gente tem de colocar eles de volta na rua, até porque já estão na ICPAE e a gente 

vai atestar para a sociedade que eles estão aptos. A gente até tenta, mas eu acho 

que deveria ter toda uma ação, eu não sei bem de onde começar. É bem complicado, 

porque os adolescentes que já têm uma bagagem e a gente tenta colocar alguma 

coisa, mas nem sempre se consegue, porque às vezes faltam condições (OFI9, 

entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

 

Ao relatar a falta de condições de trabalho, o(a) oficineiro(a) 3 enfatiza a falta de 

incentivo por parte da instituição, o que, para ele(a) revela um descaso da própria FASE-RS 

com um projeto de “ressocialização” dos adolescentes: 

 
A questão é a falta de incentivo da instituição, pois a FASE não confere de bons 

olhos esse socioeducativo. Então há um empenho grande dos servidores no sentido 

de que as coisas aconteçam, não há uma boa recepção e nem isso é trabalhado com o 

adolescente e a instituição também não dá o crédito e o incentivo necessário. Em 

síntese, há um esforço muito grande dos servidores do CECON para que as coisas 

aconteçam, tanto é que, o CECON só existe por um esforço muito grande dos 



servidores, então a gente acaba trabalhando coisas com os adolescentes que não está 

registrada em nenhum contrato (OFI3, entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

 

 Portanto, pode-se afirmar que, ao mesmo tempo em que os(as) oficineiros(as) e os 

projetos das oficinas reivindicam uma formação para a “cidadania”, as condições materiais 

para a efetivação destes projetos são muito deficitárias. Isso faz com que a vontade dos(as) 

próprios(as) oficineiros(as) seja uma fator decisivo para que os projetos possam ter 

andamento. Entretanto, a condição de que o empenho e a vontade dos(as) oficineiros(as) seja 

o principal meio de viabilidade da realização das oficinas implica em outro problema: a falta 

de “qualificação” dos(as) próprios(as) oficineiros(as), que são antes de oficineiros(as), 

servidores(as) públicos(as) vinculados(as) às FASE-RS. O(a) oficineiro(a) 3 relata, que neste 

aspecto também há um descaso por parte da instituição:  

 
Aí alguém pergunta se temos formação técnica para dar a oficina. A resposta é que 

não, não temos formação técnica, não temos formação pedagógica para que a gente 

possa dar a oficina. O agente [oficineiro(a)] tem uma vivência, traz uma bagagem e 

eu friso constantemente, que o agente [oficineiro(a)] não é incentivado, a fundação 

na dá o respaldo necessário, não treina e não qualifica o agente [oficineiro(a)] para 

exercer a função e se a instituição não te forja para essa função, dá-se a entender 

que ela não tem interesse nisso e por consequência não tem interesse no 

socioeducativo, porque você não vai encontrar em nenhuma unidade do CASE a 

realização do socioeducativo, isso é demagogia (OFI3, entrevista concedida ao 

autor, grifos meus). 

 

O(a) oficineiro(a) 6, de forma mais comedida, também relata a falta de treinamento, 

e de incentivo por parte da FASE-RS: 

 
Então, veja bem, dentro de um contexto de que a gente tem de estar procurando fora 

e ter de arcar com o próprio bolso para que a gente possa se qualificar para uma 

atividade que nós vamos ministrar aos adolescentes, a gente se pergunta: “será que 

não seria a própria fundação que deveria dar esse incentivo, procurar cursos, 

procurar parcerias para qualificar profissionais aqui dentro, para melhor atender o 

adolescente?” Então esse é um questionamento que a gente faz. [...] Porque 

precisamos ter um treinamento melhor, mais adequado e voltado para o adolescente 

e isso nos faz falta. Mas, acredito que um dia, não muito longe, a gente vai estar 

bem preparado e ter material necessário para atender bem o adolescente, para que 

eles possam sair melhores, muito melhores do que estão entrando na FASE-RS 

(OFI6, entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

 

Enquanto a esperança de que “tudo um dia irá se resolver”, demostrada pelo trecho 

da fala do(a) oficineiro(a) 6 grifada acima, não se torna real, a inexistência ou o pouco 

incentivo que há por parte da FASE-RS para a qualificação dos servidores, faz com que estes 

tenham de continuar buscando uma “qualificação” mediante iniciativa própria. Com isso, o 



CECON passa a se organizar e funcionar devido a uma espécie de “espontaneísmo” dos(as) 

próprios(as) servidores(as) e oficineiros(as), o que de fato não lhe confere uma estrutura 

organizativa com condições necessárias para levar a um processo socioeducativo ou 

promoção das cidadania ou mesmo de preparação para o mercado de trabalho, com enfatizam 

os documentos e as próprias falas dos(as) oficineiros(as). 

Quando abordei com os(as) oficineiros(as) a questão se os processos de formação 

realizados na FASE-RS em geral e especificamente no CECON poderão possibilitar ao 

adolescente inserir-se no mercado de trabalho, as respostas foram praticamente unânimes no 

sentido de que não possibilitarão. Os(as) oficineiros(as) descartaram a possibilidade de que 

essas oficinas sejam profissionalizantes, como afirma o(a) oficineiro(a) 1: 

  
O mercado de trabalho é uma coisa difícil, porque a gente sabe que a disputa é 

grande e aí a gente teria de ter mais escolaridade. Aqui eu digo assim: 

“Profissionalizante as oficinas não são”. Então a gente encaminha para uma futura 

profissionalização, a gente ajuda, a gente mostra caminhos. Aqui a gente dá 200 

horas de carga horária e então não pode ser profissionalizante. E sempre digo que 

isso que fazemos aqui é lúdico com uma possibilidade para ser profissionalizante. O 

que fazemos aqui ajudar para o guri buscar alguma coisa mais tarde, mas 

profissionalizante não é. Porque para mim o profissionalizante é aquele curso que te 

possibilita assinar uma carteira e ir trabalhar (OFI1, entrevista concedida ao autor, 

grifos meus). 

 

O(a) oficineiro(a) 2 também afirma que não acredita na possibilidade que o 

adolescente, após ter passado pela FASE-RS e pelo CECON, possa conseguir um emprego. E 

isso, porque os adolescentes estarão inevitavelmente em desvantagem em relação aos outros 

jovens que tiveram uma trajetória escolar regular.  

 
Olha, eu acredito assim, que o conhecimento que ele recebe aqui, talvez não vá 

garantir para ele um emprego, porque aí fora, no mercado, a competitividade tá 

muito alta, e eu acredito que eles, até pela condição social, escolar que eles se 

encontram, eles estarão muito prejudicados, até porque falta aquela base que os 

capacitaria a ir para o mercado de trabalho e trabalhar como qualquer outro jovem 

da idade dele, mas como eles têm essa questão da barreira escolar, a baixa 

escolaridade. Então, eu acredito que eles, mesmo chegando aqui e recebendo uma 

aula de cidadania, de direcionamentos, eu acredito que lá fora eles ainda terão 

muita dificuldade, porque isso é um processo, essa dificuldade decorre de um 

processo social muito profundo (OFI2, entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

 

Este(a) oficineiro(a) reconhece que sendo o processo social mais profundo, estes 

adolescentes terão pouca chance de se colocar de forma “normal” na lógica do sistema 

capitalista. O(a) oficineiro(a) reconhece, portanto, que o adolescente está em uma “situação de 



risco” e que tendo que lutar pela sobrevivência, vê no crime, no tráfico um meio para sua 

sustentação material. 

 
Na verdade é a questão básica de sobrevivência da população, o Brasil é um país de 

milhões de pessoas em risco social, então quer dizer, esses jovens estão aqui na 

FASE, mas antes de estarem na FASE, eles estavam lá na vila, na comunidade, 

tentando sobreviver, bem ou mal, no crime ou não, a gente sabe como é que é! A 

população tenta buscar um modo de sobrevivência (OFI2, entrevista concedida ao 

autor). 

 

O problema que percebo, no entanto, é que este mesmo oficineiro(a) que reconhece a 

importância da luta pela sobrevivência – sendo esta luta uma das principais causas para que os 

adolescentes das classes populares sejam cooptados pelo mundo do crime – acaba por 

naturalizar a lógica do “mercado”, da competitividade e por consequência da sociedade 

capitalista: 

 
Trabalho, trabalho é para quem tem especialização, pra quem tem formação, dois 

anos de experiência no mínimo de carteira assinada, o mercado ele é exigente e está 

cada vez mais exigente. Então, não é fácil direcionar esse jovem, é um grande 

desafio, existe uma barreira muito grande, mas eu acho que essas oficinas 

preparam o caminho para eles entenderem o que vão enfrentar lá fora e eles têm 

que estarem preparados para estar lá fora. Mas eu acho que a gente consegue aqui 

abrir os olhos deles: “Olha guri, a coisa lá fora é assim e assim que funciona”. Uma 

entrevista de emprego como é que é? Então eles são estimulados a verem como é 

visto lá fora. Mas eu vejo também que falta muito a sociedade ver os adolescentes 

como eles são. Na verdade, eu acredito que é uma conta que a sociedade tem que se 

propor a pagar, porque se caso contrário, não teremos reversão (OFI2, entrevista 

concedida ao autor, grifos meus). 

  

Considero que esta fala evidencia que a proposta da FASE-RS, do CECON, das 

oficinas e, por consequência, dos(as) oficineiros(as) é tentar amoldar, acomodar o adolescente 

à lógica da “economia de mercado”, sendo que este “mercado” que é naturalizado na fala, é o 

“mercado” do sistema capitalista. Portanto, o adolescente passa a ter a responsabilidade de se 

esforçar para se enquadrar na lógica, mas, ao mesmo tempo, fica uma responsabilidade para a 

sociedade de “ver os adolescentes como eles são” e com isso oportunizá-los e ajudá-los a se 

enquadrarem. No entanto, tenho defendido que estes adolescentes se constituem como 

sobrantes na lógica do sistema do capital, o que contrapõe frontalmente a ideia de que esses 

jovens possam ser inseridos numa lógica de trabalho formal, ou seja, que possam ser inseridos 

na lógica da venda da força de trabalho. O(a) oficineiro(a) 3 nos ajuda, ainda que com 

algumas limitações, a entender e exemplificar o que se constitui na materialidade da atual 

organização social, o adolescente oriundo da classe trabalhadora como um sobrante, quando 



ao responder a questão sobre a possibilidade de inserção no mercado de trabalho ele(a) nos 

responde:  

 
Nesse sistema, mesmo que o jovem não seja um infrator, lá na sociedade ele não é 

acolhido. Então, um jovem que não é delinquente vai ao mercado de trabalho 

procurar emprego, ninguém dá um trabalho para ele porque ele não tem uma 

profissionalização e não tem experiência. Agora você imagina um adolescente que, 

mesmo que o ECA resguarde a ele que o cumprimento da medida não suje a sua 

ficha, ele segue sendo um adolescente com certas características, não tem 

escolarização ou tem de forma precária, porque aqui na FASE os adolescentes são 

passados de anos, são aprovados mesmo sem saber fazer uma redação, ou estão na 8ª 

série sem saber fazer um cálculo matemático. Então se eu acho que a partir das 

oficinas os adolescentes poderiam ter sucesso profissional lá na rua? Não! Ele sai 

daqui potencializado para o crime, porque ele já vem de uma sociedade, ele é fruto 

de uma sociedade perversa e aí que eu vejo que o adolescente não é culpado pelo 

delito. Ele é uma consequência de um processo, os pais já têm uma relação e uma 

vida conturbada, a comunidade onde ele vivia é desestabilizada e ele vem pra FASE 

e o que ele encontra? Ele vê os “iguais” a ele, vê o sistema completamente obsoleto, 

desde as estruturas até o corpo funcional e técnico e aí ele vai fazer o que? Eles 

ficam seis meses na instituição e neste tempo o que foi trabalhado com esses 

adolescentes? Socioeducativo? Educativo? Eu vou pegar só a palavra “educativo”, o 

que de educativo que foi trabalhado com esses adolescentes? Então, mercado de 

trabalho para ele não tem possibilidade, não tem nenhuma possibilidade. Nos 

modelos atuais aqui, nos não pensamos nem em uma fecundação deste adolescente 

no mercado de trabalho. A agente faz toda uma demagogia em cima de uma 

palavra, “socioeducativo”, e tentamos fazer alguma coisa, lapidar ele, mas não, nós 

estamos brincando de gato e rato (OFI3, entrevista concedida ao autor, grifos 

meus). 

 

Considero que a fala do(a) oficineiro(a) 3 resume a condição dos jovens e 

adolescentes e, sobretudo, dos adolescentes em conflito com a lei, como sobrantes dos sistema 

do capital. É importante lembrar, como descrevi no capítulo 4, que na Europa o índice de 

desemprego que atinge os jovens ultrapassa os 20%. No entanto, cabe destacar que os 

sobrantes não estão “excluídos” do sistema capitalista, não são externos ao sistema, ao 

contrário, eles cumprem um papel importante nessa lógica de manutenção do status quo. 

Dessa forma, o mesmo(a) oficineiro(a) 3 observa que os próprio servidores fazem propostas e 

projetos de modificação do processo de trabalho com os adolescentes, mas invariavelmente 

esses projetos são ignorados pela instituição:   

  
Nós temos projetos escritos, e muitos projetos são ignorados, porque aqui sendo um 

sistema carcerário, não é interessante para a sociedade reciclar esses adolescentes, 

porque eles são considerados “lixos” não recicláveis. E então quem investiria numa 

situação dessas? A sociedade investiria em um grupo de pessoas que não é reciclável 

aos olhos da própria sociedade? Então, existe um interesse bem maior para manter 

as coisas como estão e que vão para além de nossos cercados. Pelas próprias 

instalações que nós temos aqui, nós vemos a precariedade e a falta de vontade 

política e de investimento financeiro, porque não tem o porquê investir aqui, os 

meninos não são recicláveis. Entre aspas os meninos são “um lixo não reciclável” e 



não dão lucro para a lógica do sistema. Aqui é a lógica da contenção simplesmente 

(OFI3, entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

  

O que se pode observar é que a FASE-RS e o CECON tem a função de tentar de 

alguma forma acomodar o adolescente à lógica da sociedade capitalista. Essa tentativa se 

materializa de diversas maneiras expostas pelos próprios(as) oficineiros(as). De acordo com 

o(a) oficineiro(a) 2, a função do CECON é tentar colocar os adolescentes no “nível que o 

mercado exige”, sendo esse o grande desafio enfrentado, pois o(a) oficineiro(a) admite que os 

adolescentes que cumprem medida estão em grande desvantagem em relação aos adolescentes 

e jovens “normais”. Segundo este(a) oficineiro(a), as atividades no CECON pretendem: 

 
Mostrar que a sociedade ali fora tem um toque. Tem um ritmo e ela não espera 

ninguém. Por exemplo, a empresa quer dar emprego, mas ela quer dar emprego para 

quem está preparado, para quem não tem preparo não tem emprego. Não é que não 

tem emprego, não tem pessoas especializadas para fazer aquela tarefa. Então, nós 

precisamos colocar esses jovens todos no nível que o mercado exige e esse é o 

grande desafio, porque eles vêm numa desvantagem em relação ao jovem “normal” 

(OFI2, entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

 

    Se para o(a) oficineiro(a) 2, o desafio é colocar o adolescente no patamar que o 

“mercado” exige, para o(a) oficineiro(a) 5, o CECON deve ser um lugar onde os adolescentes 

tenham um tempo para se “reorganizarem”, no sentido de estarem preparados para retornar à 

sociedade. O CECON se constitui, portanto, em um lugar de passagem que pode ensinar ao 

adolescente a se comportar como a sociedade exige para que, num segundo momento, ele 

possa acessar um curso em uma escola profissionalizante mais estruturada e, com isso, 

almejar alguma oportunidade no mercado de trabalho. 

 
Eu acho que aqui é o momento do menino começar a se organizar, se estruturar. 

Bem pontual assim: preparar ele para ele passar para uma oficina melhor e 

profissionalizante. Aqui funciona como um momento de preparação, o que ele tem 

como pontos de cultura, a oportunidade de conviver com outras pessoas, ouvir 

palestras de gente que quer passar alguma coisa boa para eles. É um momento para 

depois encaminhar para um colégio profissionalizante como o Calábria, ou mesmo o 

Senac. Aqui é um momento de ele conhecer um universo diferente. Aqui não é a ala 

fechada, é um lugar bem mais aberto e aí a gente começa a educar para passar para 

uma oficina profissionalizante. Eu fico tão feliz quando vejo meus guris fazendo 

aula lá no Senac aí eu penso que pode dar certo, porque o guri já saiu daqui bem 

legal, estava com a cabeça bem boa (OFI5, entrevista concedida ao autor, grifos 

meus). 

 

O(a) oficineiro(a) 7 tem a mesma posição, de acordo com ele(a): 

 



A principal função do CECON eu acho que é uma preparação do adolescente para 

essa retomada da vida, para essa preparação para o trabalho, para ele começar a se 

reorganizar por meio das suas escolhas e derrepente criar oportunidades. Dentro de 

um espaço que você está estimulando a criatividade no caso das oficinas de 

sabonetes ou velas, ou ainda no caso da escultura e da própria rádio que trabalha a 

locução, a comunicação é bem essa a função, de deixar esse adolescente mais 

relaxado para poder fazer as suas escolhas de poder criar oportunidades (OFI7, 

entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

 

O(a) oficineiro(a) 7 afirma, portanto, que as oficinas no CECON não são, de fato, 

oficinas profissionalizantes. No entanto, ele(a) acredita que servem como uma preparação 

para o trabalho. Essa preparação se dá justamente no sentido de tentar incutir comportamentos 

e formas de pensar no adolescente que o levam a se comportar de forma a ser aceito como um 

sujeito “normal” e a partir daí ter condições de postular uma vaga no mercado de trabalho. A 

posição apresentada pelos(as) oficineiros(as) 5 e 7 é corroborada pelo(a) oficineiro(a) 4 

quando ele(a) afirma:  

 
A nossa função é realmente tentar colocar na cabeça deles que eles podem ter uma 

vida melhor sem fazer bobagem. A gente dá alguns recursos e conhecimentos para 

eles e eu acredito que o CECON é como se fosse uma porta de reentrada na vida 

deles, mostra: “é por aqui” (OFI4, entrevista concedida ao autor, grifos meus). 

 

De outro lado, o(a) oficineiro(a) 8 mantêm a posição de que a função do CECON é 

criar a possibilidade para que o adolescente possa inserir-se no mercado de trabalho. 

Conforme este(a) oficineiro(a): 

 
Eu acho que é focar esse adolescente no mercado de trabalho. Possibilitar a ele saber 

o que ele quer fazer, o que ele pode fazer. Aqui a gente dá uma base do que ele pode 

chegar a ser, tipo um chapeador, um confeiteiro, um marceneiro, um artesão. Eu 

acho que é uma base boa para um adolescente que saiu de uma situação de 

marginalidade e que pode chegar há algum lugar, por isso eu acho que é muito 

importante e essa é a principal função do CECON, dar uma base, um objetivo de 

vida para os adolescentes (OFI8, entrevista concedida ao autor, grifos meus).  
 

Nesse sentido, o(a) oficineiro(a) 2 considera que uma alternativa para solucionar os 

problemas dos adolescentes para além da FASE-RS e do CECON, seria investir em uma 

educação profissionalizante.  

 
Eu acredito que a educação e a educação profissionalizante será uma coisa muito 

bem vinda pro nosso país, porque através disso você possibilita que o jovem possa 

sobreviver, desestimula ele a reincidência delitiva, e o que nós procuramos evitar 

aqui é que ele reincida delitivamente. Ao mostrar para ele que existe outra forma de 

viver, o estimulo ao estudo, ao trabalho, ao tentar abrir os olhos dele para as 

questões da realidade que os rodeiam né, a gente tá fazendo esse trabalho de tentar 



colocar o adolescente dentro da sociedade (OFI2, entrevista concedida ao autor, 

grifos e destaques meus).   

 

A proposta do CECON, portanto, é tentar evitar que os adolescentes reincidam, ou 

seja, que voltem a cometer outros atos infracionais. Para isso, a FASE-RS e o CECON 

utilizam o diálogo e a tentativa de convencer o adolescente de que existe outra forma de 

“viver”, resultando em um projeto incorporado pelo CECON de, como afirma a última frase 

da fala do oficineiro(a) 2, “tentar colocar o adolescente dentro da sociedade”. No entanto, este 

projeto, de “tentar colocar o adolescente dentro da sociedade”, em nenhum momento se 

propõe a questionar a própria organização da sociedade.  

Portanto, cabe ressaltar que não foi encontrado, tanto nos projetos de cada oficina, 

como nas falas dos(as) oficineiros(as), qualquer questionamento da forma de organização 

social atual, regida pelo modo de produção capitalista e pelo pensamento burguês 

hegemônico. Há uma aceitação tácita e naturalizada desta forma de organização social 

dominante, resultando em propostas que invariavelmente se reduzem a tentar “inculcar” ou 

“incutir” no pensamento do adolescente que ele tem condições, e precisa se esforçar, para se 

inserir nesta lógica. Torna-se evidente que, não tendo condições de serem profissionalizantes, 

as oficinas se reduzem a uma tentativa de acomodação do adolescente à esperança de futura 

inserção no mercado de trabalho.  

Mas e os adolescentes, o que pensam desses processos? Na conversa que tive com os 

adolescentes que fazem as oficinas no CECON, pude averiguar que o discurso da 

possibilidade de inserção na sociedade tem sido inculcado nos jovens de forma eficaz. De 

acordo com os adolescentes 1, 3 e 5
70

, as oficinas que eles recebem no CECON podem ajudá-

lo a ter um pensamento e uma atitude diferente após o cumprimento de sua medida. 

 
Da minha parte, a partir das oficinas dá para começar a pensar diferente, no sentido 

do bem. Por exemplo, penso até em conseguir um emprego, porque aqui a gente 

pode sair com um diploma e isso pode ajudar um pouco lá fora (ADC1, entrevista 

concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

 

A importância das oficinas é fazer com que nós enxergamos uma maneira melhor de 

viver, porque é tipo uma oportunidade que nós estamos tendo de tentar ultrapassar as 

coisas ruins lá de fora. Serve para dar uma luz para a vida que nós vamos querer 

seguir (ADC3, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 
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 Os adolescentes entrevistados no CECON também serão indicados nesta pesquisa por uma ordem numérica, 

para que não possam, conforme “Termos de consentimento livre e esclarecido” (apêndice 1), serem 

identificados. Por comodidade, nas citações os adolescentes do CECON serão indicados com a sigla ADC. 



As oficinas são muito boas, porque a cada dia que passa a gente aprende mais. Uma 

coisa que a gente sempre aprende é ter paciência, porque para você fazer um pano de 

prato ou uma almofada tem que ter paciência e isso é bom (ADC5, entrevista 

concedida, por meio de grupo focal, ao autor). 

   

As falas dos adolescentes também revelam que eles acreditam na ideia de que é 

possível, a partir das oficinas realizadas no CECON, inserirem-se na lógica do mercado de 

trabalho formal, como afirma o adolescente 3: “Para mim é uma oportunidade de depois que 

sair daqui tentar arrumar um emprego” (ADC3, entrevista concedida, por meio de grupo 

focal, ao autor). Essa fala é também reproduzida pelo adolescente 6: 

 
E, agora a gente sai com alguma coisa daqui, para não sair com as mãos abanando. 

Aí já é um passo a mais para que a gente consiga arrumar um emprego mais fácil né 

e isso é bom, porque a gente sai com diploma e com alguma experiência. Porque tu 

faz um curso aqui e aí quando tu vê, já vai buscar um emprego igual ao curso que tu 

fez aqui, já vai para a área de serviço do curso (ADC6, entrevista concedida, por 

meio de grupo focal, ao autor). 

 

Para além da ilusão de que com o “diploma” da oficina do CECON os adolescentes 

possam conseguir um emprego, a forma de condução das oficinas leva os adolescentes a 

acreditarem que a “mudança” é responsabilidade deles, como afirma o adolescente 4: 

 
A oficina ajuda a gente a pensar, porque na verdade, se o cara não quiser mudar ele 

não muda, mas se o cara tiver uma noção de que não quer mais viver no mundo do 

crime, e tiver força de vontade e aprender o que esta sendo passado nas oficinas, 

muda mesmo.  Então, certamente a oficina não só pode, como vai ajudar a gente a 

conseguir um emprego ali fora (ADC4, entrevista concedida, por meio de grupo 

focal, ao autor, grifos meus). 

  

No entanto, a própria fala de um dos adolescentes que já havia trabalhado antes de 

ser apreendido, demostra que não é apenas um curso ou a própria vontade dos adolescentes 

que poderá fazer com que se adequem à lógica da venda da força de trabalho e por 

consequência da exploração do trabalhador.  

 
Eu trabalhei como ajudante em obras (construção civil), mas antes de eu cair preso 

já não estava mais trabalhando. E esse período, por um lado foi bom, mas por outro 

lado foi ruim. Foi bom, porque eu estava trabalhando e ganhando um pouco de 

dinheiro e não estava me arriscando, e ruim porque eu estava me acabando aos 

poucos porque o serviço era muito pesado para mim e era muito difícil. Quando viu, 

eu saí dali e fui para “vida loca” (crime) que é bem diferente, é mais fácil as coisas 

porque tu ganha dinheiro sentado e é muito mais dinheiro, só também é arriscado 

porque a gente cai preso ou pode morrer (ADC2, entrevista concedida, por meio de 

grupo focal, ao autor). 

 



A fala demostra com nitidez que o adolescente é colocado em uma encruzilhada pela 

sociedade capitalista. Se, de um lado, o jovem não consegue suportar a carga excessiva da 

exploração da força de trabalho, em um ramo como a construção civil, por exemplo, de outro, 

ele consegue perceber que a “vida loca” do mundo do crime, por mais que lhe traga uma 

remuneração rápida e em grande quantidade, implica um risco excessivo, inclusive de morte. 

O mesmo adolescente 2 enfatiza essa questão na fala seguinte:  

 
Na “vida loca” é só turbulência, porque se o cara parar para refletir, a “vida loca” é 

bem mais difícil, porque é verdade que se tem dinheiro mais fácil, só que é bem 

mais arriscado. E se você está se acabando em um serviço, pode ser em uma obra ali, 

mas na “vida loca” tu tá se acabando bem mais (ADC2, entrevista concedida, por 

meio de grupo focal, ao autor). 

 

Considero que esse risco que implica a exploração excessiva pelo mundo do crime 

torna o adolescente facilmente suscetível a introjetar ideias como as propagadas pela FASE-

RS. Essas ideias que são reproduzidas tanto nas oficinas do CECON, como na escola Senador 

Pasqualini, se materializam em um discurso e uma prática que legitima a ordem do capital, 

naturalizando-a, sem qualquer questionamento. A interiorização destas ideias é claramente 

perceptível nas falas anteriores dos adolescentes, e é resumida da seguinte forma pelo 

adolescente 1 do CECON: 

 
Olha, agora que a gente passou por esse momento de ser preso, para mim o trabalho 

passa a ser uma forma boa de viver e no caso se você está trabalhando 

honestamente, você pode estar ganhando pouco, mas é um dinheiro digno. Então, 

depois de ter passado por aqui, para não retroceder mais nas coisas erradas, a gente 

tem que pensar que o serviço é bom, mesmo sendo pesado porque o cara vive 

honestamente (ADC1, entrevista concedida, por meio de grupo focal, ao autor, 

grifos meus). 

 

Após descrever e analisar os processos da escola Senador Pasqualini do CASE-PC e 

do Centro de Convivência (CECON), realizo na próxima seção, uma breve síntese deste 

capítulo.  

 

 

5.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo realizei a análise da pesquisa de campo realizada na escola Senador 

Pasqualini e no Centro de Convivência da FASE-RS. A análise teve como núcleo central a 

fala dos sujeitos da pesquisa – adolescentes, professores(as) e oficineiros(as) e procurei 



embasá-la no método materialista histórico-dialético ao qual me filio. Nesta síntese procuro 

destacar alguns aspectos desta pesquisa que julgo importantes.  

Em relação aos processos de formação através da escola “formal”, foi possível 

constatar que, do ponto de vista dos adolescentes, muitos afirmam que deixaram de frequentar 

a escola por três motivos principais: o uso de drogas; a relação conturbada com a família, a 

inserção precoce no mundo do trabalho, geralmente trabalho infantil precarizado e informal. 

Sobre a organização da escola na FASE-RS se dar por meio de um agrupamento das séries 

(multisseriada), a opinião da maioria dos adolescentes entrevistados é que essa forma de 

organização pode causar problemas no processo de aprendizagem. Em relação à possibilidade 

de os conteúdos apresentados em sala de aula contribuírem para que eles possam 

problematizar e questionar a situação social em que viviam antes de passarem a cumprir 

medida e que possivelmente voltarão a viver, a resposta da maioria deles foi que não. Para os 

adolescentes, o que eles aprendem em sala de aula pouco contribuirá para modificar a suas 

vidas após terem cumprido a medida. Ao mesmo tempo os adolescentes reivindicam um 

maior número de cursos profissionalizantes, pois visualizam nisso a possibilidade de inserção 

na lógica do mercado de trabalho formal.  

No que diz respeito ao ponto de vista dos professores(as), destaco que para alguns 

professores(as) a escola da FASE-RS – ao re-alfabetizar
71

 muitos adolescentes que haviam 

deixado a escola e até mesmo esquecido dos conteúdos que haviam estudado – cumpre um 

papel de promotora da cidadania. Ou seja, ao ensinar os conteúdos das disciplinas, a escola 

estaria promovendo o adolescente à qualidade de cidadão. Ao lado desta suposta promoção da 

cidadania, aparece nas falas dos professores(as) uma posição utitilitarista da escola, no sentido 

de que ela deve iniciar os procedimentos básicos para a inserção do adolescente no mercado 

de trabalho formal. Esse utilitarismo da escola é corroborado por alguns poucos casos 

isolados, em que o adolescente após cumprir a medida, supostamente atinge um grau de 

“ressocialização” que lhe permite conseguir um emprego. No entanto, como destaquei ao 

longo da análise, esse emprego é um posto de trabalho precarizado, caracterizado pela 

superexploração do trabalho.  

O que ficou evidenciado na abordagem sobre escola, seja através das falas dos 

adolescentes, seja através das falas dos professores(as), é que a escola cumpre, muitas vezes, 
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o papel de “aliviar” e “flexibilizar” o regime disciplinar e punitivo que os adolescentes 

vivenciam cotidianamente em outros espaços da FASE-RS. Isso implica dizer que a educação 

dirigida a esses adolescentes por meio da escola em nenhum momento possibilita uma 

problematização da condição social, econômica  e política destes adolescentes. A escola serve, 

portanto, como mais um mecanismo de amoldamento deste adolescente à lógica do sistema do 

capital. 

Em relação aos processos de formação ministrados no CECON, foi possível 

constatar que a maioria dos projetos das oficinas tem por objetivo central “elevar” a 

autoestima dos adolescentes e proporcionar alguma possibilidade de inserção no mercado de 

trabalho formal. Percebe-se que os projetos das oficinas trazem uma forte ambiguidade ao 

admitirem que as oficinas do CECON não são profissionalizantes, mas que podem, em última 

instância, criar formas para que os adolescentes se coloquem em condições de disputar um 

posto no mercado de trabalho. No entanto, a ênfase desses documentos é que as oficinas 

possuem um caráter pedagógico, buscando elevar a autoestima do adolescente e promover a 

cidadania, fazendo com que o adolescente se torne um “cidadão”.  

Verificou-se neste capítulo que a posição dos(as) servidores(as) em relação aos 

objetivos e a função das oficinas do CECON evidencia, assim como na escola, a tentativa da 

FASE-RS de adaptar o adolescente à lógica da “economia de mercado”, sendo que este 

“mercado” é naturalizado em muitas falas dos(as) servidores(as). Nesse sentido, o adolescente 

passa a ter a responsabilidade de se esforçar para se enquadrar na lógica do sistema 

capitalista, ao mesmo tempo em que, de acordo com os oficineiros(as), a sociedade também 

deve se responsabilizar com estes adolescentes, oportunizando e ajudando eles a se 

enquadrarem. E nesse sentido que são atribuídas às oficinas, assim como ocorreu na escola, 

um caráter de promotora da cidadania, tendo objetivos como fazer os adolescentes refletir 

sobre sua condição de vida e pensar outra forma de viver, longe do crime e do ato infracional.   

Fica explícito na fala da maioria dos(as) oficineiros(as) a posição de que se o 

adolescente individualmente desejar “mudar de vida”, ele terá oportunidades ou mesmo criará 

oportunidades para essa mudança. Sabe-se que isso não ocorre na materialidade das relações 

sociais em uma sociedade capitalista. No entanto, esse discurso parece ser convincente, pois, 

as falas dos adolescentes revelam que eles acreditam na ideia de que é possível, a partir das 

oficinas realizadas no CECON, inserirem-se na lógica do mercado de trabalho formal e, por 



consequência, mudarem de vida, não necessitando mais recorrer ao mundo do crime como 

forma de sobrevivência dentro da lógica do capital.  

Portanto, cabe ressaltar – de minha posição enquanto pesquisador oriundo da classe 

trabalhadora – que não encontrei no processo de formação da FASE-RS qualquer 

posicionamento crítico que possibilite aos adolescentes questionarem ou problematizarem a 

forma de organização social atual, regida pelo modo de produção capitalista e pelo 

pensamento burguês hegemônico, ao qual são submetidos e sofrem graves consequências.  

Constatei que há uma aceitação tácita e naturalizada da forma de organização social, 

resultando em propostas que invariavelmente se reduzem a tentar “inculcar” ou “incutir” no 

pensamento do adolescente a ideologia da classe dominante. Os processos de formação da 

FASE-RS tendem, portanto, a se reduzirem a uma tentativa de fazer o adolescente aceitar esta 

lógica de organização social, limitando-se a alimentar uma esperança de futura inserção no 

mercado de trabalho e afirmando que o próprio adolescente tem condições e precisa se 

esforçar para se inserir nesta sociedade.  

No próximo capítulo procuro fazer um resgate da totalidade deste trabalho traçando 

uma relação com os objetivos propostos para essa pesquisa e enfatizando a questão da 

possibilidade e dos limites de se propor uma formação humana ominilateral para os 

adolescentes oriundos da classe trabalhadora e, em específico, para os adolescentes privados 

de liberdade.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo de breves considerações sobre este trabalho, pretendo resgatar a 

totalidade da pesquisa, procurando demonstrar as aproximações entre o trabalho de campo 

exposto no capítulo cinco e a teoria que subsidiou a pesquisa desenvolvida nos capítulos dois, 

três e quatro. Considero importante salientar que aqui não proponho um fechamento deste 

trabalho no sentido de afirmar que esteja acabado. Acredito que esta pesquisa se coloca em 

movimento, sobretudo, por partir da análise da particularidade dos processos de educação na 

FASE-RS e fazer uma relação direta com a forma de organização da sociedade. Nesse sentido, 

na perspectiva de entender a sociedade capitalista com a intenção de transformá-la 

radicalmente, o objeto desta pesquisa se constitui como uma parte representativa do todo. 

Metodologicamente, nestas notas conclusivas procuro inicialmente fazer a relação dos 

capítulos “teóricos” com a empiria e, em seguida, a partir dos objetivos propostos na 

introdução, busco averiguar quais foram os resultados desta pesquisa. 

Com isso, inicio a abordagem observando que no capítulo dois, Perspectivas teóricas 

e a batalha das ideias, procurei descrever as teorias do campo liberal sobre a educação 

formuladas por Adam Smith no século XVIII e as teorias do Capital humano e da Pedagogia 

das competências no século XX. A descrição dessas teorias teve sentido neste trabalho na 

medida em que, como foi possível verificar no capítulo cinco, elas influenciam na formulação 

dos projetos e na condução das aulas e das oficinas que são ministrados na FASE-RS, como 

veremos a seguir quando tratarmos dos objetivos da pesquisa.  

De outro lado, nesse mesmo capítulo, abordei com densidade as concepções de 

trabalho e formação humana, originadas dentro da tradição marxista. Essa abordagem se 

deveu pela proposta que mantenho com esta pesquisa, de pensar uma educação e, sobretudo, 

uma educação dirigida aos adolescentes em conflito com a lei, que tenha como objetivo a 

emancipação dos sujeitos por meio de uma formação humana omnilateral, baseada na escola 

unitária, na politecnia e no trabalho como princípio educativo.  

No capítulo três, A lógica da punição e o sujeito de direitos: debate sobre o objeto, 

busquei por meio das formulações de Foucault e Wacquant evidenciar a lógica perversa 

estabelecida pela sociedade, que obriga o adolescente a sofrer algum tipo de punição ou 

sanção disciplinar por ter recorrido ao mundo do crime e cometido atos que rompam com o 

suposto “contrato social”, estabelecido por essa mesma sociedade. Foucault e Wacquant 



descrevem que as políticas que priorizam a disciplina e a criminalização têm uma direta 

ligação com a forma de organização social de cada tempo histórico em que foram formuladas. 

Foucault faz uma construção histórica focada no século XVIII evidenciando, a meu ver, que, 

em última instância, as prisões e formas de punição serviam ao poder econômico. Wacquant 

descreve o processo em que o chamado Estado-providência – que garantia direitos – é 

substituído por um Estado-penitência em que a punição e, sobretudo, a prisão se destina a ser 

um depósito de sobrantes, caracterizados por Wacquant (2003) como os refugos do mercado 

de trabalho, as frações desproletarizadas e subrenumerárias da classe operária. Embora este 

não tenha sido o foco central desta pesquisa, foi possível averiguar que em muitos momentos 

a questão da punição e da disciplina – travestida pela ideia da necessidade de segurança e da 

periculosidade dos adolescentes – se sobrepõe em relação aos processos de formação na 

FASE-RS.  

Ainda nesse capítulo três, procurei realizar um debate com relação às leis como o 

ECA e às normatizações como o SINASE e o PEMSEIS. Pretendi verificar qual era a 

concepção destes documentos em relação à educação por meio da escola e dos processos de 

formação. Na breve análise dos documentos, constatou-se que os adolescentes e, sobretudo, 

os adolescentes em conflito com a lei não têm sido efetivamente compreendidos e tratados 

como sujeitos de direitos. Ao contrário, aventei a possibilidade de que essas leis e 

normatizações cumprem um papel de serem referências na busca pelo amoldamento e 

conformação do adolescente à lógica do sistema do capital. A empiria, mesmo que focada na 

particularidade da medida socioeducativa de privação de liberdade, demostrou que as 

normativas do PEMSEIS e do SINASE não se confirmam na materialidade dos processos de 

atendimento do adolescente em conflito com a lei. A não ser se compreendermos as 

normativas, como o PEMSEIS, como um direcionamento às instituições que tratam dos 

adolescentes, para que busquem amolda-lo à lógica do capital. Como observei no capítulo 

três, o PEMSEIS propõe: 

 
O período de internação não pode significar um hiato na vida do adolescente, e sim 

um processo intensivo de educação capaz de apontar-lhes alternativas de 

convivência social coerentes com as normas estabelecidas (PEMSEIS, 2000, p.48, 

grifos meus). 

 

O que se verificou, ao longo do trabalho, foi que os processos de educação e 

formação na FASE-RS buscam, por meio de um discurso reproduzido tanto pelos(as) 

professores(as) como pelos(as) oficineiros(as), fazer com que o adolescente aceite a lógica de 



organização social. Isso pode ser entendido como o cumprimento, por parte da FASE-RS, do 

que propõe o PEMSEIS: uma educação que seja capaz de apontar aos adolescentes 

“alternativas de convivência social coerentes com as normas estabelecidas”. 

No entanto, o PEMSEIS segue dizendo que a escola deve “[...] ser ágil na escuta das 

realidades, renovadora na proposta metodológica, eficiente na progressão dos níveis ou etapas 

de aprendizagem, referência de limites e valores, articuladora dos mecanismos integradores 

dos diversos agentes do processo” (PEMSEIS, 2000, p.52). A profissionalização necessita, de 

acordo como PEMSEIS, ter “[...] por base a oportunidade de acesso à formação e à 

informação, bem como a construção de uma cultura laborativa que tenha como eixo norteador 

a cidadania” (PEMSEIS, 2000, p.55). Já o SINASE tem como proposta que: 

 
O adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que contribua 

na sua formação, de modo que venha a ser um cidadão autônomo e solidário, capaz 

de se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua 

circunstância e sem reincidir na prática de atos infracionais. Ele deve desenvolver a 

capacidade de tomar decisões fundamentadas, com critérios para avaliar situações 

relacionadas ao interesse próprio e ao bemcomum, aprendendo com a experiência 

acumulada individual e social, potencializando sua competência pessoal, relacional, 

cognitiva e produtiva (SINASE, 2006, p.46, grifos meus). 

 

No entanto, até onde pude constatar com esta pesquisa, os processos de formação na 

FASE-RS se limitam a não emitir qualquer posicionamento crítico em relação à organização 

social que possibilitasse aos adolescentes questionarem ou problematizarem a sua condição 

nesta sociedade. As propostas tanto da escola quanto das oficinas do CECON adotam um 

posicionamento de aceitação tácita e naturalizada da forma de organização social, resultando 

em projetos que invariavelmente se reduzem a tentar amoldar o pensamento do adolescente à 

ideologia da classe dominante. Nesse sentido, a proposta de profissionalização, por exemplo, 

quase desaparece nas falas dos(as) oficineiros(as) e nos projetos das oficinas sendo substituída 

por uma proposta que descreve as oficinas como “psicopedagógicas”, “terapêuticas” ou 

“promotoras da cidadania”. A partir da análise da empiria pode-se afirmar que esses conceitos 

são trazidos de forma abstrata sem terem contato com a materialidade e a necessidade dos 

adolescentes.  Da mesma forma, a proposta do SINASE não encontra qualquer base material 

ou social. Com isso, é possível compreende-la de duas formas: a primeira é que se constituí 

em uma proposta abstrata, ingênua e idealista, pois desconsidera todo o contexto social, 

econômico e político no qual vive o adolesceste e que o induz a cometer o ator infracional; a 

segunda é que não sendo uma idealista, constitui-se em uma proposta que está posta para não 



ser efetiva, ou seja, o SINASE, estando articulado com o pensamento dominante da sociedade 

capitalista, traz uma proposta de atendimento aos adolescentes que não terá condições de ser 

efetivada.  

 Isso leva à conclusão de que, como observado ainda no capítulo três, o relatório, os 

artigos e as dissertações que analisei não conseguem ir além de uma denúncia específica das 

condições dos adolescentes. Reitero que essas denúncias são importantes, mas insuficientes se 

pretendemos ultrapassar a aparência e compreendermos a essência que fundamenta as 

condições de vida e de atendimento ao adolescente em conflito com a lei e, sobretudo, se 

quisermos propor alternativas que rompam com a lógica do capital e possibilitem a real 

emancipação destes sujeitos.   

Para isso, acredito ser necessário trabalhar com a historicidade dos sujeitos, e dessa 

forma, no capítulo quatro, A historicidade da constituição do adolescente em conflito com a 

lei: da superpopulação relativa ao sobrante, defendi que o adolescente em conflito com a lei 

se constitui como sobrante no modo de produção capitalista. Afirmei nesse capítulo quatro, 

que o sobrante é uma categoria de sujeitos que foi historicamente forjada no contexto das 

transformações do capitalismo nos últimos dois séculos, desde o advento da Revolução 

Industrial até o período contemporâneo de reestruturação produtiva e predomínio da ideologia 

neoliberal. Nesse capítulo, destaquei que no período da emergência do sistema capitalista, a 

superpopulação relativa cumpria as funções de suprir qualquer aumento de demanda nas 

indústrias e ao mesmo tempo pressionar os trabalhadores que estavam empregados a se 

conformarem com o constante aumento da exploração. No contexto atual, o desenvolvimento 

das tecnologias junto à crise estrutural do capital que, concomitantemente, retira direitos, 

rebaixa salários e provoca um grande aumento no desemprego, a função do sobrante se 

restringe a pressionar aqueles que estão empregados a cada dia se amoldarem à lógica do 

sistema e submeterem-se a constantes e fortes expropriações.  

Por fim, destaquei no capítulo quatro que o sobrante não está fora do sistema do 

capital e do capitalismo, ao contrário, se insere de forma particular no sistema capitalista e, 

especificamente na América Latina, na lógica de um capitalismo dependente. Com isso, acaba 

sendo atingido de forma drástica pelas demandas objetivas e subjetivas deste sistema que os 

leva a se submeterem ao sobretrabalho ou a se envolverem, no caso dos adolescentes em 

conflito com a lei, com todo tipo de formas (tráfico de drogas, roubo, etc...) de corresponder a 

essas demandas. Para corroborar essa hipótese, no capítulo cinco, verifiquei, por meio da fala 



dos sujeitos da pesquisa, que a estrutura da sociedade capitalista não oportuniza aos 

adolescentes, oriundos da classe trabalhadora, formas de garantirem a sua sustentação 

material que não sejam a submissão ao sobretralho – muitas vezes trabalho infanto-juvenil – 

ou a submissão ao mundo do crime. Este adolescente é, portanto, um sobrante no modo atual 

de produção capitalista, pois ele não terá condições de “competir” por uma vaga no mercado 

de trabalho formal que lhe garanta a sustentação material, sem que ele recorra ao mundo do 

crime. A partir desta constatação, no entanto, não devemos ingenuamente acreditar que não há 

saída. Ao tratar dos objetivos desta pesquisa, desenvolvo no quarto objetivo, a questão da 

formação humana, que defendo como a forma que pode criar as possibilidades de uma real 

emancipação destes sujeitos. 

Após buscar fazer a mediação entre os capítulos “teóricos” e a empiria exposta no 

capítulo cinco desta pesquisa, procuro averiguar se os objetivos geral e específicos colocados 

para esta pesquisa foram, de certa forma, contemplados.  

Apontei como objetivo geral da pesquisa, verificar como se dão os processos de 

formação dentro do CASE Padre Cacique e qual o papel do trabalho nesses processos. 

Acredito que ao longo da análise no capítulo cinco evidenciou-se que, tanto na escola Senador 

Pasqualini, quanto no CECON os processos de formação são organizados e dirigidos aos 

adolescentes de forma a conduzi-los na direção de uma aceitação da forma de organização 

social vigente. Isso implica dizer que a escola do CASE Padre Cacique e o CECON 

organizam seus processos de formação no sentido de fazer com que o adolescente acredite 

que está passando por um processo de “ressocialização” e que deverá retornar para a 

sociedade com intuito de inserir-se nela. Constatou-se que a ênfase dos processos de 

formação, sobretudo no CECON, é colocada na tentativa do amoldamento dos adolescentes 

por diversas formas, por exemplo: (a) pela tentativa de acalmá-lo – fazendo com que se torne 

“menos violento” e mais paciente; (b) por meio do incentivo, buscando elevar a autoestima do 

adolescente, fazendo-o acreditar que é possível conseguir uma vaga no mercado de trabalho 

formal, evitando, por consequência, a reincidência no ato infracional; (c) na introjeção de que 

eles têm de adquirir as “habilidades” e “competências” que a sociedade lhes exige.  

Quatro objetivos específicos também foram elencados para esta pesquisa: O primeiro 

buscou verificar se há e qual é a influência do pensamento liberal de Adam Smith e da teoria 

do Capital humano e da Pedagogia das competências nos processos de formação na FASE-

RS. Concluí que é possível verificar que, mesmo de forma implícita, a influência dessas 



perspectivas teóricas em dois momentos distintos. Em relação à escola, o pensamento de 

Adam Smith aparece nos momentos em que tanto professores(as), como os próprios 

adolescentes expõem a ideia de que é necessário um mínimo de educação que seja. 

Evidentemente que concordo que é necessário o mínimo de educação, mas também, por 

óbvio, esse “mínimo” deve ser ultrapassado, sobretudo, se a proposta é tentar inserir o 

adolescente na lógica do mercado de trabalho formal, esse “mínimo” é absolutamente 

insuficiente. De outro lado, se verificou que nos processos das oficinas do CECON, é forte a 

ideia de que os adolescentes podem adquirir algumas “competências” que lhes serão 

importantes quando retornar a sociedade. É importante destacar que essas “competências” em 

geral não estão centradas no âmbito técnico, mas, sobretudo, a proposta é que os adolescentes 

adquiram “competências” comportamentais que lhes ajude a portar-se como a sociedade quer 

que eles se portem.          

O segundo pretendeu averiguar qual a concepção de trabalho e de formação que 

adolescentes, oficineiros(as), professores(as) e os documentos relacionados à educação e à 

“profissionalização” da FASE apresentam. Neste caso pude constatar que não há uma 

concepção de trabalho. O trabalho é tomado como emprego, o que inviabiliza qualquer forma 

de questionamento da organização dos processos de formação ou “ressocialização” realizados 

na FASE-RS que tenham ligação com a organização social que está para além dos muros da 

instituição. Em outras palavras, tratar trabalho como emprego, inviabiliza uma proposta de 

formação humana para estes adolescentes, proposta que deverá levar a um enfrentamento 

direto e radical a atual forma de organização social fundamentada no modo de produção 

capitalista. Com isso, o trabalho dos(as) professores(as) e oficineiros(as) se constitui com um 

trabalho alienado, que de forma imediata não produz mais-valia para o capital, mas que de 

forma mediata garante ideologicamente – no momento em que busca enquadrar o adolescente 

na lógica do capital – a manutenção dos status quo.    

O terceiro objetivo específico procurou compreender como se dão as relações e 

quais são as condições de trabalho de professores(as) e oficineiros(as). Verifiquei que, em 

dada medida, as relações pessoais de trabalho são boas, principalmente entre colegas, 

professores(as) ou oficineiros(as). As dificuldades se dão na relação com outros setores da 

FASE-RS, como por exemplo, a subordinação e falta de autonomia que a escola tem em 

relação à instituição. No CECON essa questão também se torna evidente, quando alguns 

oficineiros(as) questionam a valorização que a FASE-RS dá para os processos que estão sendo 



realizados naquele local, enfatizando a falta de programas e incentivo para os(as) 

oficineiros(as) buscarem qualificação que lhes poderia ser útil para trabalhar com os 

adolescentes. Outro ponto que no CECON foi destacado é o fato de haver poucas condições 

materiais de realização do trabalho, sobretudo, nas oficinas de maior complexidade. Dessa 

forma, em algumas oficinas como a de chapeação e solda, a de marcenaria, a de alimentos e a 

de concreto celular, a falta de material e de estrutura física chega, em alguns momentos, a 

inviabilizar o próprio funcionamento da oficina, fazendo com que ela seja interrompida. 

Como quarto objetivo específico, anunciei que, de acordo com os resultados, 

problematizar os limites e possibilidades de uma formação humana voltada a adolescentes 

oriundos da classe trabalhadora e que estão e regime de privação de liberdade. Busco neste 

momento realizar essa problematização. Nesse sentido, o primeiro ponto a se destacar, que 

acredito tenha sido demostrado ao longo da pesquisa de campo, é que nos processos de 

formação ocorridos na FASE-RS não há qualquer possibilidade de haver uma formação 

humana que possibilite a emancipação dos sujeitos. Os processos de formação na FASE-RS 

têm cumprido o papel ideológico de tentar domesticar os adolescentes, fazendo com esses 

jovens se adaptem, se enquadrem na lógica do sistema capitalista.  

Diante deste cenário, proponho a formação humana omnilateral como possibilidade 

histórica de emancipação dos seres humanos. A formação humana omnilateral é definida por 

Manacorda como: 

 
A chegada histórica do ser humano a uma totalidade de capacidades de consumo e 

prazeres, em que se deve considerar, sobretudo o gozo daqueles bens espirituais [no 

que se refere aos planos cultural e intelectual] além dos materiais, e dos quais o 

trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho 

(MANACORDA, 1991, p.81). 

 

No entanto, a possibilidade desta chegada histórica do ser humano a uma totalidade 

de consumo e prazeres referida por Manacorda é impossibilitada pela divisão social do 

trabalho, pilar histórico da sociedade capitalista. Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels ao 

contestarem a divisão do trabalho, que, para eles, limita o ser humano a desenvolver 

unilateralmente uma propriedade, uma potencialidade particular, apontam:  

 
A divisão do trabalho nos oferece imediatamente o primeiro exemplo do seguinte 

fato: enquanto os homens vivem na sociedade natural, portanto, enquanto há cisão 

entre o interesse particular e o interesse comum, enquanto, portanto também a 

atividade já não é dividida voluntariamente, mas sim naturalmente, a própria ação do 

homem se transforma para ele em força estranha, que a ele se opõe e o subjuga, em 



vez de ser por ele dominada. Com efeito, a partir do instante em que o trabalho 

começa a ser dividido, cada um tem uma esfera de atividade exclusiva e 

determinada, que lhe é imposta e da qual não pode fugir; ele é caçador, pescador, 

pastor ou crítico, e deverá permanecer assim se não quiser perder os seus meios de 

subsistência (MARX e ENGELS, 1989, p. 28). 

 

Seguindo à crítica à divisão do trabalho, os autores defendem que, em uma sociedade 

comunista, essa mutilação do ser humano tende a acabar.   

 
Na sociedade comunista, em que cada um não tem uma esfera de atividade 

exclusiva, mas pode se aperfeiçoar no ramo que lhe agradar, a sociedade 

regulamenta a produção geral, que cria para mim a possibilidade de fazer hoje uma 

coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar na parte da tarde, cuidar do gado ao 

anoitecer, fazer crítica após as refeições, a meu bel-prazer, sem nunca me tornar 

exclusivamente caçador, pescador ou crítico. Essa fixação da atividade social, essa 

consolidação do nosso próprio produto pessoal em uma força objetiva que nos 

domina, escapando ao nosso controle contrariando as nossas expectativas, reduzindo 

em nada os nossos cálculos, é até hoje um dos momentos capitais do 

desenvolvimento histórico até os nossos dias (MARX e ENGELS, 1989, p. 28-29). 

 

Portanto, pode-se afirmar que, para Marx e Engels (1989), a formação humana 

omnilateral rompe justamente com a fragmentação e com a unilateralidade dos processos de 

formação da sociedade capitalista. Com esse rompimento é possível que os seres humanos 

possam desenvolver todas as suas potencialidades, abolindo a divisão social do trabalho – e a 

divisão entre trabalho intelectual e trabalho braçal que a ela está associada. No entanto, esses 

autores afirmam que a sociedade em que cada ser humano não estará limitado a um único tipo 

atividade, mas, ao contrário, poderá se aperfeiçoar no ramo que lhe aprouver, é uma 

sociedade comunista. 

Quando trato dos adolescentes oriundos da classe trabalhadora e, especificamente 

dos adolescentes que cometerem algum ato infracional, estou tratando destes adolescentes no 

âmbito de uma sociedade capitalista, hegemonicamente dominada por um pensamento 

burguês-neoliberal. Esse argumento seria suficiente para contrapor a tese de Marx e Engels, 

ou seja: se os autores propõem que uma formação humana omnilateral somente se dará em 

uma sociedade comunista, este tipo de formação não poderia existir, ou mesmo ser proposta, 

em uma sociedade capitalista, portanto, não comunista ou mesmo anticomunista. Portanto, 

poderíamos concordar com a afirmação de que uma formação humana em uma sociedade 

capitalista é inviável e, em última análise, impossível. Entretanto, é preciso recordar que o 

método dialético de Marx é radicalmente contra qualquer tipo de determinismos, linearidades 

e utopias. Portanto, ao propor uma transformação radical das condições de vida dos 



adolescentes em conflito com a lei e do sistema educacional que os assiste busco seguir a 

profunda fórmula dialética de Marx exposta no ano de 1869, em uma intervenção junto ao 

Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores: 

 
Por um lado, é preciso uma mudança das condições para criar um sistema de 

instrução novo; por outro lado, é preciso um sistema de instrução já novo para poder 

mudar as condições sociais, por conseguinte, é preciso partir da situação atual 

(MARX, 1978, p.224). 

 

Partir da situação atual, quer dizer, seguindo Lenin, fazer uma análise concreta da 

situação concreta, mas, com vistas a transformá-la. Este autor, em polêmica com os 

comunistas de esquerda, enfatizou que: “Aquilo que constitui a própria essência, a alma viva 

do marxismo – uma análise concreta de uma situação concreta
72

” (LENIN, 1965, s/p.). 

Partindo da análise concreta de uma situação concreta – a de que os adolescentes estão sendo 

formados na FASE-RS para se amoldarem à lógica do capital – defendo, enquanto 

pesquisador oriundo da classe trabalhadora, que devemos propor a formação humana 

omnilateral no sentido de fazermos uma disputa, dentro dos limites do campo educacional, no 

sentido de tensionar para além do campo educacional. Em outras palavras, devemos propor 

para que a mudança das condições sociais que propiciam a criação de um sistema de formação 

novo seja proporcionada por um sistema de formação já novo, mesmo que ainda de uma 

perspectiva abstrata.  

Ao constatar que a formação na FASE-RS serve ao capital, não acredito 

ingenuamente que a formação nesta instituição passará a adotar uma forma diferenciada de 

formação. O que defendo é que devemos tensionar para que estes adolescentes privados de 

liberdade, assim como todos os jovens oriundos da classe trabalhadora, devam receber uma 

formação humana omnilateral. Essa disputa passa por algumas propostas de organização da 

escola e da formação para o trabalho originadas na tradição marxista, que expus no capítulo 

dois. A escola unitária e desinteressada, projetada por Gramsci, aponta pistas interessantes 

para pensar a educação que deve ser dirigida a estes adolescentes. Reproduzo a proposta de 

Gramsci: 

 

                                                           
72

 LENIN, V.I. Kommunismis. In: Journal of the Communist International - For the Countries of South-Eastern 

Europe (in German), Vienna, nº. 1-2 (February 1, 1920) to nº. 18 (May 8, 1920). Fonte: Lenin’s Collected 

Works, English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Vol. 31, pág. 165-167. Disponível em 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/jun/12.htm, acesso em 03 de dezembro de 2011. Tradução 

minha. 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/jun/12.htm


Escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 

equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho 

intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas experiências de 

orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho 

produtivo (GRAMSCI, 1982, p.118). 

 

Do ponto de vista da educação relacionada ao trabalho, o conceito de politecnia 

desenvolvido por Krupskaya nos parece expor as múltiplas dimensões que abarcam essa 

relação. Segundo esta autora: 

 
O ensino do trabalho na escola politécnica deve proporcionar aos alunos, por um 

lado, hábitos de utilidade geral (a saber: colocar certas metas em seu trabalho, 

planificá-lo, fazer cálculos, planos, distribuir o trabalho de forma conveniente, 

trabalhar em coletividade, usar de forma econômica os materiais, manejar 

ferramentas, etc.); por outro lado, a capacidade de compreender os processos de 

trabalho desde o ponto de vista da técnica, sua organização e significado social 

(evidentemente, de acordo com a idade e experiência da vida dos alunos) 

(KRUPSKAYA, 1986, p.75).  

 

  A escola politécnica pressupõe a interação dos processos de trabalho com 

desenvolvimento das habilidades do sujeito, vinculando a teoria com a prática. O caráter geral 

dessa escola, exposto pela autora, se converte em um potencial instrumento de eliminação da 

divisão social do trabalho, da divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual e, por 

consequência, pode abrir o caminho para a sociedade sem classes.  

Junto à proposição de um uma escola unitária e desinteressada subsidiada pela 

politécnica como mediadora entre educação e trabalho, proponho o trabalho como princípio 

educativo. Nesse caso o trabalho deixa de ser um trabalho alienado, que serve para a 

exploração dos seres humanos pelos próprios seres humanos, garantido imediata ou 

mediatamente a acumulação do capital. O trabalho, nesta perspectiva passa a ser tomado 

como uma mediação de primeira ordem, tendo uma função ontocriativa, caracterizando-se por 

ser o processo fundante e constituidor do ser humano-social.  

Chega-se, aqui, ao ponto em que a dialética de Marx torna-se fundamental. A partir 

do tensionamento, da problematização e da crítica da formação dirigida aos adolescentes em 

uma instituição como a FASE-RS é que procurei desvelar as contradições inerentes ao sistema 

capitalista. Parti das teorias gerais para analisar a particularidade da formação na FASE-RS, 

para então voltar ao geral, materializada pela crítica ao sistema do capital, ao modo de 

produção capitalista e a ideologia burguesa-neoliberal, que fundamenta os processos de 

formação como os que foram encontrados na FASE-RS. No entanto, a crítica não pode estar 



apenas a serviço da denúncia, é preciso que a crítica esteja à favor da proposição, de uma 

proposição de ruptura radical com a lógica do capital. A partir dos conceitos de escola 

unitária, politecnia, trabalho como princípio educativo, busquei apontar para um sistema de 

instrução já novo que contribuirá, a partir da particularidade do campo da educação, para 

mudar as condições sociais.  

Em um cenário em que o capital passa por uma intensa crise estrutural que afeta 

todas as esferas do modo de produção capitalista e, por consequência, afeta todas as relações 

sociais; em uma conjuntura em que o capital coloca, a cada dia mais, uma grande parcela de 

seres humanos, por meio da retirada e da negação de direitos e do desemprego estrutural, na 

condição de sobrantes, não tendo nem a possibilidade da venda da força de trabalho para 

garantir sua sustentação material; em um cenário em que o capital necessita incessante e 

desesperadamente encontrar novas formas de acumulação, incorporando uma lógica 

destrutiva que coloca em risco a natureza e a relação dos seres humanos com a natureza, e por 

consequência, coloca em risco a própria existência humana; em um cenário como este 

caracterizado por um longo período de conservadorismo reacionário, sustentado por um 

Estado neoliberal, por um capitalismo financeiro e por uma cultura “pós-moderna”; em uma 

conjuntura histórica como esta, é preciso estar atento. É em um cenário como este, em que as 

contradições do sistema se afloram e “os de baixo não querem e os de cima não podem 

continuar vivendo à moda antiga, é que a revolução pode triunfar” (LENIN, 1989, p.96-97, 

grifo e destaque nosso). Entretanto, como bem observou o próprio Lenin (1989), não sabemos 

e nem podemos saber qual é a faísca que iniciará o incêndio. Não sabemos qual a faísca que 

incitaria a revolução. Com isso, é preciso levar a sério a palavra de ordem deste que foi o mais 

brilhante teórico da revolução: “Estejam prontos!”.  

A classe trabalhadora deve estar pronta, pronta a criticar as mistificações que 

emergem de processos de formação como os da FASE-RS. Estar pronta para criar uma forma 

nova de educação, que pressuponha a formação humana dos sujeitos. Estar pronta para a 

revolução, para transformação radical da sociedade, para criar o novo, para enfim, construir 

uma sociedade comunista, uma sociedade comunista em que segundo Marx: 

 
Na fase superior da sociedade comunista, quando tiver desaparecido a escravizante 

subordinação dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, o contraste entre o 

trabalho intelectual e o trabalho manual; quando o trabalho não for apenas um meio 

de viver, mas se tornar ele próprio a primeira necessidade vital; quando, com o 

desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus aspectos, as forças produtivas 

tiverem também aumentado e todas as fontes da riqueza coletiva brotarem com 



abundância, só então o limitado horizonte do direito burguês poderá ser 

definitivamente ultrapassado e a sociedade poderá escrever em suas bandeiras: “De 

cada qual, segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades!” 

(MARX, 2004, p.109-110, grifos e destaques meus).  

 

É  este objetivo que, enquanto militante e pesquisador ligado à classe trabalhadora, 

persigo. Com isso, pretendo, com esta pesquisa, mesmo que mínimamente ter contribuído 

para a construção desta sociedade comunista, onde não haverá sobrantes, e os adolescentes 

não terão e nem serão induzidos a entrar em conflito com uma lei limitada ao horizonte do 

direito burguês. 
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este documento visa solicitar sua participação na Pesquisa de Mestrado intitulada 

“Trabalho e Formação Humana: um estudo sobre o processo de educação de adolescentes 

privados de liberdade”, que tem como objetivo verificar como se dão os processos de formação 

dentro do Case e qual o papel do trabalho nesses processos.   

Sua participação é voluntária e pode ser interrompida em qualquer etapa do processo de 

pesquisa, sem qualquer prejuízo. Você participará de um grupo de discussão, denominado Grupo 

Focal e/ou de uma entrevista individual, denominada Entrevista Semi-estruturada. Estas 

atividades tem por objetivo debater sobre as experiências, sentimentos e percepções relacionadas 

a situação de medida de privação de liberdade; sobre os programas de formação e sobre os 

programas que visam o trabalho e a educação. Tanto o grupo focal, como a entrevista serão 

gravados, sendo mantido em sigilo a identificação dos participantes. 

 Por intermédio deste Termo são-lhes garantidos os seguintes direitos: (1) solicitar, a 

qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta Pesquisa; (2) sigilo absoluto sobre nomes, 

apelidos, datas de nascimento, local de trabalho, bem como quaisquer outras informações que 

possam levar à identificação pessoal; (3) ampla possibilidade de negar-se a responder a quaisquer 

questões ou a fornecer informações que julguem prejudiciais à sua integridade física, moral e 

social; (4) opção de solicitar que determinadas falas e/ou declarações não sejam incluídas em 

nenhum documento oficial, o que será prontamente atendido; (5) desistir, a qualquer tempo, de 

participar da Pesquisa.  

 

“Declaro estar ciente das informações constantes neste ‘Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido’, e entender que serei resguardado pelo sigilo absoluto de meus dados pessoais e de 

minha participação na Pesquisa. Poderei pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre esta 

Pesquisa; recusar a dar informações que julgue prejudiciais a minha pessoa, solicitar a não 

inclusão em documentos de quaisquer informações que já tenha fornecido e desistir, a qualquer 

momento, de participar da Pesquisa”. 

 

Porto Alegre, ____ de _____________________ de 2011 

 

Participante: _______________________  

Assinatura: ________________________  

 

Pesquisador: _______________________  

Assinatura: ________________________  

 

Contato com o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)/UFRGS: (51) 3308 3629 



APÊNDICE II 

 

CARTA DE APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA FASE-RS PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 



APÊNDICE III 

 

CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFGRS 

 

 

 

 

 


