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Resumo 

 

FERREIRA, Karen D. M. Polícia e Assistência Social versus Educação: as políticas para 

menores. Dissertação em Educação: História, Política, Sociedade. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2013. 

 

A presente pesquisa exploratória tem como objetivo identificar como a educação de menores 

é entendida. A teoria crítica orientou as interpretações para compreender a importância e as 

contradições da educação na sociedade capitalista contemporânea e os conceitos de educação, 

formação e pseudoformação, ideologia da racionalidade tecnológica, entre outros. Além 

desses conceitos, tal teoria foi fundamental para discutir os aspectos do capitalismo que criam 

os “menores” e os mantém em suas condições sociais e desiguais de existência, tal como a 

constante tutela da assistência social. Levantou-se um conjunto de dez leis que versam sobre 

crianças e adolescentes socialmente excluídos, os menores, no período de 1927 e 2012. A 

partir da leitura integral das leis, destacou-se as medidas entendidas como educativas para 

essa população. Analisou-se também teses e dissertações relacionadas à educação escolar de 

jovens que cumprem medida socioeducativa de internação, mediante categorias que incluem 

os temas mais relevantes para os pesquisadores ou pela frequência que eram referidos nos 

trabalhos. Observou-se que a educação escolar tem pouca prioridade em comparação com as 

medidas de assistência social ou coerção. Explorou-se ainda a experiência da Escola Oficina 

do Parque Dom Pedro, uma escola pública, inaugurada em 1985, para meninos e meninas que 

viviam nas ruas do centro de São Paulo. A investigação baseou-se em documentos oficiais, 

matérias de jornais, informações obtidas em órgãos responsáveis por cadastro de escolas, 

depoimentos registrados durante a existência da escola, e entrevistas. As quatro pessoas 

entrevistadas estiveram envolvidas com o projeto de criação, implantação da Escola Oficina, 

assessoria e docência. Observou-se que a Escola Oficina teve muitas limitações e 

dificuldades, especialmente, com mudanças no governo de São Paulo, que, no limite, 

desfigurou o projeto, desarticulou a equipe e transferiu a Escola Oficina para Fundação Bem-

Estar do Menor de internação. Conclui-se que as medidas diferentes daquelas comumente 

promovidas pela assistência social sofrem resistência do governo e da sociedade, que, 

desconhecendo os rumos que a educação e a crítica podem ocasionar, parecem preferir 

utilizar uma enorme energia para manter as coisas como estão do que para mudar a situação 

em que as crianças e jovens socialmente excluídos se encontram. 

 

 

Palavras-chave: Escola Oficina do Parque Dom Pedro, medidas socioeducativas, educação de 

jovens, teoria crítica da sociedade. 

 

 



 

 

Abstract 

 

FERREIRA, Karen D. M. Police and Social Assistence versus Education: policies for 

minors. Dissertation in Education: History, Politics, Society. Pontifical Catholic University of 

São Paulo, 2013. 

 

This exploratory research aims to identify how education to minors is understood. The 

critical theory oriented the interpretations to understand the importance and contradictions of 

education in contemporary capitalist society and the concepts of education, formation and 

pseudo-formation, ideology of technological rationality, among others. In addition to these 

concepts, this theory was fundamental to discuss the aspects of capitalism that raise the 

"minors" and keep them in their social and unequal situation, such the constant tutelage of 

social assistance. A set of ten laws that mention the socially excluded children and 

adolescents, the minors, between 1927 and 2012 was studied. After reading the laws fully, 

the measures that are understood as education for this population were outstanding. It was 

also analyzed theses and dissertations related to school education of young people who abide 

social education measures of internment, before categories that include the most relevant 

topics for researchers or by the frequency that they were mentioned in their theses. It was 

observed that education has low priority in comparison to social assistance measures or 

coercion. The experience of the Escola Oficina of Parque Dom Pedro, a public school, 

opened in 1985, for boys and girls that lived in central streets of São Paulo is further 

explored. The research was based on official documents, newspaper reports, information 

obtained from agencies responsible for registration of schools, testimonies registered during 

the existence of the school and interviews. The four people interviewed were involved with 

the creation project and deployment of Escola Oficina, consulting and teaching. It was noted 

that the Escola Oficina had many limitations and difficulties, especially with the changes of 

government in São Paulo, which, ultimately, changed the project, disarticulated the team and 

transferred the Escola Oficina to Fundação Bem-Estar do Menor. It was concluded that 

different measures from those commonly promoted by social assistance suffer resistance 

from the government and the society, which, unknowing the direction that education and 

criticism can cause, seem to prefer to use a lot of energy to keep things as they are than to 

change the position which children and young people socially excluded occupy. 

 

 

Keywords: Escola Oficina of Parque Dom Pedro, social educational measures, youth 

education, critical theory of society. 
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BALADA PARA NÃO DORMIR 

 

Eu não sou criança. 

Eu sou de menor. 

Criança tem pai, tem mãe, tem irmão. 

Eu sou de menor. 

De menor tem a vida. 

Criança tem livro com figura colorida. 

De menor tem o código. 

Eu sou de menor. 

Criança aparece em anúncio bonito 

pedindo brinquedo. 

De menor não tem disso. 

De menor é no dedo puxando o gatilho. 

Criança tem disco do Carequinha e do 

Balão Mágico. 

Eu sou de menor. 

Eu escuto o Afanásio. 

Criança tem idade, faz aniversário, apaga 

as velinhas. 

Eu sou de menor. 

Já nasci grande, sem mês e sem ano, apago 

velhinhas. 

Criança é bobinha. 

Eu sou de menor, imponho respeito. 

Criança tem gênio. 

Eu tenho mania. 

Eu sou de menor. 

Criança tem clube. 

Eu sou de menor. 

Eu tenho minha "gang". 

Criança tem sítio com pato, galinha, vaca, 

bezerro, carneiro, cabrito. 

Eu sou de menor. 

Eu tenho tudo isso, mas ganho no grito. 

Criança mergulha no azul da piscina. 

Eu sou de menor. 

Eu nado, me afogo, na funda lagoa. 

Eu sou de menor. 

Se toco na banda, ninguém me elogia, 

prestigia. 

Se engraxo sapato, ninguém diz: "legal". 

Eu sou de menor. 

Eu guardo automóvel com cara de anjo, 

divido a grana com os caras marmanjos. 

Me viro, me arranjo. 

Como pastel, tomo caldo de cana, descolo 

hambúrguer de gente bacana. 

Eu sou de menor. 

Atravesso vitrô, eu furo parede, eu cavo 

buraco, eu salto muralha, eu miro no alvo, 

derrubo cigarro, endireito cano de curva 

espingarda, sento na borda da escada 

rolante, levanto os dois braços na 

montanha-russa. 

Frequento os cinemas da avenida Ipiranga, 

e tudo que passa eu já sei de cor. 

Eu sou de menor. 

Nada tem graça. 

Às vezes me escalam para ser criança. 

É tarde demais. 

Eu sou de menor. 

Já morreu o sol da aurora da vida, 

saudades não tenho. 

Eu sou de menor. 

Sou a vidraça quebrada, pela pedra do 

adulto. 

Sou o rosto molhado com a água da chuva. 

Sou fliperama, o barraco, a marquise, sou 

dois olhos mordendo a luz da vitrina, 

escândalo sou sem a mó do moinho. 

Eu sou o trapo enxotado da loja, o cara 

suspeito empurrando carrinho. 

Sou o discurso jamais realizado. 

Sou a face clara da fortuna escondida. 

Sou o cão magrela do epular desperdício. 

Sou o lado contrário do cabo da faca. 

Sou a garrafa vazia jogada no mar, que 

volta coberta de restos da morte. 

Eu sou a resposta que não espera 

perguntas. 

Aqui estou. Nada mais sinto. 

Apenas digo: Cuidado! 

Não sou criança. Meu nome é: de menor. 

 

(Lourenço Diaféria, 1985a). 
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Introdução 

A presente pesquisa tem como tema a educação de jovens socialmente excluídos, os 

menores
1
. Trata-se de um estudo exploratório a fim de identificar como as leis que versam 

sobre os menores definem as medidas de educação. Apesar de haver pesquisas que analisam 

essas leis, neste estudo elas são retomadas para identificar as características educacionais. 

Observa-se que, em sua maioria, as medidas dispensadas aos menores são de promoção 

social ou de coerção. O estudo exploratório contempla também a Escola Oficina do Parque 

Dom Pedro, escola pública destinada a crianças e jovens que viviam nas ruas do centro São 

Paulo, inaugurada em 1985. O conteúdo curricular da Escola Oficina era igual àquele 

adotado nas escolas públicas paulistas, exceto algumas adaptações que permitissem receber 

os alunos considerados “menores de rua”. A experiência da Escola é, ainda que breve, 

importante para pensar as medidas educacionais, dado que propôs a superação das medidas 

de assistência social, tendo como prioridade a educação escolar para menores. 

Os menores constituem a parcela da população de crianças e adolescentes, 

socialmente excluídos. Por exclusão entende-se que, assim como mencionado por Martins 

(2008), não há a devida repartição dos benefícios sociais, culturais e políticos que são 

produzidos pela sociedade, ressaltando que a alternativa tem sido a de criar políticas sociais 

compensatórias para atenuar os efeitos decorrentes de uma sociedade de classes. Segundo 

Martins (2008), os excluídos são os que aparentemente não representam importância, 

contudo, ao mesmo tempo, o excluído é integrado como consumidor, ainda que um 

consumidor limitado, pela sociedade que o rejeita. Por isso, Martins (2008) aponta que os que 

recorrem à delinquência para se sentirem incluídos no mundo do “ter e aparecer” não se 

sentem excluídos. O aspecto de exclusão dos bens de consumo é ressaltado por Martins 

(2008), mas a exclusão social ultrapassa este fator.  

Os socialmente excluídos não têm acesso aos meios necessários para sua formação. A 

formação cultural, desenvolvida por meio da apropriação subjetiva da cultura, só é possível 

em uma sociedade sem status e sem exploração, mas, uma vez que responde a fins 

particulares de remuneração, atenta contra si mesma (Adorno, 2004). A cultura apresenta um 

duplo caráter: remete à sociedade para a formação do indivíduo e medeia a pseudocultura 

com a sociedade. Por pseudocultura, entende-se que os aspectos que permitiriam a formação 

do indivíduo são massificados, tornando-se uma falsa cultura, em que o sujeito se identifica 

                                                           
1
 No presente trabalho optou-se por manter o termo “menor”, discutido no item 4. 
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com elementos que lhe são apresentados sem crítica e criados de forma controlada. Segundo 

Adorno (2004), os excluídos do privilégio da cultura recebem conteúdos adaptados, 

determinados objetivamente e de forma intencional por inúmeros canais que modificam os 

conteúdos da formação. O controle que é feito na educação perpetua a ideologia vigente. 

Horkheimer e Adorno (1973) entendem que a ideologia é o conjunto de ideias criadas 

por uma classe social, com base em valores culturais e econômicos que ocultam as 

contradições sociais. Acrescenta-se que, segundo os autores, as mentiras e contradições 

sociais não são mais ocultadas: são manifestas. A sociedade atual tornou-se demasiado 

transparente em suas relações de poder e é essa transparência que se admite com maior 

relutância (Horkheimer e Adorno, 1973). A sociedade se adapta à mentira, mas pode 

enxergá-la, aceitando para si que a realidade dada é a única possível. As pessoas se 

contentam com uma falsa consciência que por si só se basta, apesar de a falsa consciência 

conter elementos de verdade. A ideologia atualmente vigente, da Ideologia da Racionalidade 

Tecnológica, é consequência de uma sociedade em que todas as relações seguem a lógica da 

indústria. As pessoas consideram-se objetos e relacionam-se com os outros como se fossem 

objetos. A ideologia perpetua a sociedade de classes pela exclusão dos bens de consumo, 

mas, antes disso, por uma lógica em que as pessoas se identificam como objetos pertencentes 

à determinada classe social.  

Adorno (2004) aponta para a exclusão de direitos, tal como a educação, em que a 

possibilidade de mudança é evidente, mas, os homens parecem aceitar a situação vigente 

como não passível de mudanças. 

As referências ao Martins (2008), Adorno (2004) e Horkheimer e Adorno (1973) são 

suficientes para discutir como as medidas são aplicadas à educação dos menores. Ressalta-se 

que os menores tornaram-se, no Brasil, na década de 1970, uma preocupação de “promoção 

social” e não mais estritamente como “um caso de polícia”, em que pese o imenso número de 

crianças e jovens mortos sistematicamente no país, dados discutidos adiante no presente 

trabalho, com base nas leis.  

Antes, porém, é importante discorrer sobre a exclusão social. Uma forma de exclusão 

social de jovens foi observada a partir da minha experiência como estagiária de um Núcleo 

de Proteção Psicossocial Especial (NPPE), entidade em que os adolescentes que cometeram 

atos infracionais cumprem as suas medidas socioeducativas
2
 de Liberdade Assistida ou 

                                                           
2
 O termo “socioeducativo” é referente ao usado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA e suas 

medidas serão discutidos na presente pesquisa. 
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Prestação de Serviços à Comunidade, muitos deles após terem vivido como internos em uma 

Fundação CASA
3
 (por eles ainda chamada de “FEBEM”, sigla da Fundação Estadual Bem-

Estar do Menor). Os adolescentes com os quais mantive contato frequentemente declaravam 

que não entendiam os tipos de medidas socioeducativas a serem cumpridas, como por 

exemplo, ao receberem a medida de liberdade assistida: não compreendiam porque o seu ato 

infracional correspondia a essa medida e não de reparação de danos ou advertência. É 

possível compreender a dúvida deles, pois no ECA
4
, estatuto que prevê as determinações 

judiciais para os jovens que cometem atos infracionais, os artigos não são claros e 

apresentam um fim em si mesmo: “a advertência consistirá em admoestação verbal, que será 

reduzida a termo e assinada” (Brasil, 1990, artigo 115). Tal como é discutido posteriormente, 

artigos vagos e sem conteúdo, como o que acabou de ser mencionado, dificultam a garantia 

dos direitos dos jovens, abrindo “brechas” para punições. 

Os jovens com quem estagiei certamente encaravam qualquer uma das medidas que 

lhes eram impostas apenas como mais uma punição, o que é passível de entendimento, já que 

diziam não aprender nada com tais medidas “socioeducativas”. Muitas experiências vividas 

na Fundação CASA eram relatadas pelos jovens infratores com o sentimento de medo por 

que passaram, especialmente pela exigência de respeito exagerado com os funcionários e 

pelos maus tratos e castigos (inclusive violência física) infligidos aos menores em nome de se 

tentar “educar” os que lá estavam. Pode-se observar que com frequência o adolescente 

reincidia e voltava à Fundação CASA, o que nos faz ao menos refletir sobre a importância de 

tal instituição para a sociedade atual e o que ela está de fato tentando educar. Adianta-se essa 

questão, discutida posteriormente, ressaltando que em uma instituição como se configura a 

Fundação CASA, não é possível a formação do indivíduo, dado que isolam os menores na 

tentativa de reabilitá-los, limitando-se à adaptação.  

Hoje em dia, há a obrigatoriedade de se frequentar escolas, garantida e exigida por lei, 

extensiva também para os jovens que estão internados. Passou-se então a ser exigida a 

implantação de escolas dentro das Fundações CASA e a aparência de algo educatico, ou 

“socioeducativo” como a lei nomeia, foi complementada com a ideia de educação na 

internação. O fato de a Fundação CASA manter uma escola para os jovens internos é 

importante, mas oculta a contradição de que não é possível a formação de indivíduos 

                                                           
3
 Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – ligada à secretaria de justiça e de defesa 

da cidadania 
4
 Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela lei 8069 de 1990. 
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privados de liberdade e de que a educação escolar deveria também ser uma preocupação para 

os menores antes de serem institucionalizados. Uma das contradições que chamaram a 

atenção, com base em minha experiência antes referida, é que muitos dos adolescentes não 

sabiam ler ou escrever e a grande maioria não sabia fazer “contas” de adição e subtração, 

mesmo tendo, obrigatoriamente, frequentado a escola na Fundação CASA. Este fato também 

ocorre com outros menores que, em geral, frequentam escolas públicas ou fazem parte do 

índice de evasão escolar. Com base em minha experiência, ficou claro para mim que as 

medidas socioeducativas evidenciam pouca preocupação com a educação escolar ou em 

formar os menores e perpetua a ideia de punição. 

Quando os jovens chegavam à instituição socioeducativa mencionada anteriormente, 

após terem cometido os atos infracionais e terem cumprido medidas de internação
5
, não 

faltavam preocupações por parte dos profissionais em relação à família do jovem, sua 

frequência a lugares recreativos (a entidade oferecia também “oficinas de esportes” para o 

jovem cumprir sua medida socioeducativa), atendimentos psicológicos, visitas à sua 

comunidade e controle sobre sua frequência na escola, tudo como previsto pelo ECA, como 

papel do “orientador” dos jovens em Liberdade Assistida ou Prestação de Serviços à 

Comunidade. Há de se relevar que as preocupações levantadas são importantes, mas, há 

também de se destacar que a preocupação com a educação escolar do jovem cumprindo 

liberdade assistida é entendida como a verificação simples de sua presença em sala de aula, 

frequência que raramente ocorria. 

Tornava-se cada vez mais evidente que a educação escolar dos jovens infratores não 

era entendida como primordial para a formação como indivíduos e a questão da infração era 

entendida como responsabilidade unicamente do jovem. O problema aqui levantado pode ser 

considerado e assim formulado de forma mais abrangente: como é entendida a educação dos 

jovens socialmente excluídos? Outras questões derivaram-se dessa e são especificadas no 

item referente ao problema e objetivos da pesquisa. 

A principal característica das leis é de Assistência Social. Esta característica merece 

discussão a partir do próprio termo utilizado, que é de difícil definição. Na Constituição da 

                                                           
5
 Alguns dos jovens recebiam as medidas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à comunidade 

determinadas pelo juiz da vara da infância e adolescência, sem terem recebido, necessariamente, a medida de 

internação anteriormente, que, de acordo com o ECA, só deveria ser aplicada em casos excepcionais. Contudo, 

a maior parte dos jovens que frequentavam o NPPE que estagiei estiveram na Fundação CASA, alguns dos 

jovens cumpriram a medida de internação mais de uma vez, o que parece ser um indicador de reincidência 

alta. 
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República Federativa do Brasil, de 1988, a seção IV, artigo 203, dispõe que os objetivos da 

assistência social são:  

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

 

Apesar de os objetivos estarem definidos, eles não são precisos. Termos como 

“proteção à família” e “amparo” aos carentes não são facilmente definíveis, deixando a 

entender que assistência social pode ser qualquer atitude que vise integrar essa população à 

sociedade. No item V, observa-se que a garantia de um salário mínimo aos idosos e pessoas 

com deficiência é disposta conforme a “lei”, ou seja, não é executável sem regulamentação. 

A assistência social foi regulamentada posteriormente à Constituição pela lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) (Brasil, lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993). No 

artigo 2º os objetivos são definidos de forma similar àquela da Constituição de 1988 e no 

artigo 1º a Assistência Social é definida nos seguintes termos: “direito do cidadão e dever do 

Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento às necessidades básicas”. Portanto, a assistência social é estabelecida 

na tentativa de diminuir as desigualdades sociais, provendo os “mínimos sociais” para 

atenuar os efeitos de uma sociedade de classes.  

Os apontamentos até agora arrolados dizem respeito a algumas características da 

sociedade industrial
6
. Para melhor compreender essas características e suas contradições, a 

presente pesquisa tem como base os estudos da teoria crítica da sociedade, à medida que eles 

sustentam que, no capitalismo, organizado em classes sociais, algumas pessoas usufruem de 

benefícios culturais, sociais e de consumo e outras não têm acesso a eles. A ideologia vigente 

na sociedade industrial perpetua maneiras de pensar para que os sujeitos aceitem as situações 

que vivem como algo natural. Os autores da teoria crítica propõem-se a apontar as 

contradições e as motivações para que as pessoas aceitem as mentiras manifestas da 

sociedade.  

                                                           
6
 Sociedade industrial é definida como uma sociedade em que todas as instâncias da vida, inclusive as relações 

entre pessoas, seguem a lógica de produção industrial (Marcuse, 1982). 
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A presente pesquisa está organizada conforme os seguintes tópicos:  

1- Educação: Limites e Possibilidades: 

De início, são discutidos os conceitos educação, formação, pseudoformação, cultura e 

ideologia da racionalidade tecnológica, com base nos estudos da teoria crítica. Os conceitos 

mencionados são importantes para discutir o tema da educação, em especial, dos menores na 

sociedade contemporânea, a relevância da educação para formação e por que ela é uma 

referência para esclarecer o problema da exclusão social. 

2- Etapas da Pesquisa 

Este tópico visa apresentar: 

2.1) os problemas e os objetivos da pesquisa; 

2.2) o método utilizado para investigar o conjunto de leis que versam sobre os 

menores, as teses e dissertações e a Escola Oficina do Parque D. Pedro; 

Por se tratar de um estudo exploratório das leis que versam sobre os menores e da 

Escola Oficina do Parque D. Pedro, não foram consideradas hipóteses iniciais. 

3 - Os resultados da pesquisa são apresentados nos seguintes itens: 

3.1. - As leis para menores e as medidas socioeducativas: contém o levantamento 

relacionado a um conjunto de dez leis destinadas aos menores, no período de 1927 até 2012. 

A partir do levantamento, é feita a discussão das principais características dessas leis, 

especialmente referente ao que se apresenta como educação dos menores. 

3.2. - Educação em instituições socioeducativas: apresenta análise das teses e 

dissertações pesquisadas sobre a educação em instituições socioeducativas, a fim de 

compreender e evidenciar como a educação desses jovens é entendida na prática em 

instituições tal como a Fundação CASA. A esse respeito, recorre-se também ao depoimento 

de um juiz da vara da infância e juventude (Darlan, 2000, apud Oliveira, 2002, p. 67) que 

determina tais medidas e o seu sentimento de contradição ao concluir suas sentenças, punindo 

os jovens e, em contrapartida, os critérios – ou ausência deles – para que os juízes definam as 

medidas para os jovens. 

4 - Escola Oficina do Parque Dom Pedro: uma escola para menores, a experiência de 

uma escola pública, fundada em 1985, para crianças e jovens que viviam nas ruas de São 

Paulo, que se opunha e visava superar a perspectiva de que o problema do menor é uma 

questão de promoção social. A história da Escola Oficina é apresentada na presente pesquisa, 

ainda que com base em documentação fragmentária e depoimentos esparsos, obtidos à duras 

penas, a fim de exemplificar uma experiência que tinha por princípio a educação desses 
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jovens. Trazer essa experiência como análise e reflexão parece ser importante para 

compreender a viabilidade de uma escola preocupada com a formação de indivíduos, tendo a 

história como princípio. É importante também entender os motivos políticos e ideológicos 

que não permitem que existam outras escolas como a Escola Oficina, ou mesmo que o seu 

trabalho não perdurasse e, mais ainda, a crítica dessa experiência visando a possibilidade de 

uma escola que de fato educasse os menores não tenha sido mais considerada. 
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1. Educação: limites e possibilidades 

No presente tópico é discutida a educação das crianças e jovens socialmente 

excluídos. Manteve-se o termo “menores” para se referir a essa população, apesar de ser um 

termo ambíguo: é utilizado para classificar determinada faixa etária, os menores de 18 anos, e 

é uma categoria jurídica definida no ECA, referente aos “inimputáveis”, em outras palavras, 

os que não receberiam punição. Acrescenta-se, como apontado por Diaféria (1985a), que “de 

menor” não é criança, pois, nesta sociedade, ao se falar de “criança”, pensa-se em alguém 

brincando, com família, na escola, porém, ao mencionar o “de menor”, as pessoas recordadas 

são os pobres, os que cometem atos infracionais, os abandonados por seus responsáveis e as 

crianças que vivem nas ruas. O termo “ato infracional” também tenta modificar um 

estereótipo de que crianças e adolescentes, por não serem totalmente formados e responsáveis 

por seus atos, cometam “crimes”, mas, o estereótipo permanece. Por esse motivo, o termo 

“menor” foi mantido no presente estudo para que seja lembrado que a exclusão é um fator 

que pode gerar preconceito. Ressalta-se que, se não houvesse a exclusão, não existiriam os 

menores, condição impossível na sociedade capitalista. 

A discussão apresentada pelos autores da teoria crítica sobre a menoridade da 

humanidade tem como base a definição de Kant (1784, 2003, p. 85)
7
 para quem o 

esclarecimento “é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é responsável. A 

menoridade é a incapacidade de fazer uso do entendimento sem a condução de um outro”. 

Neste sentido, boa parte da humanidade ainda encontra-se em sua menoridade, segundo o 

autor, por preguiça e covardia, uma vez que é cômodo ser menor e ter guardiões para se 

encarregarem de sua tutela (Kant, 2003). Além disso, o autor aponta ainda que é muito difícil 

para um indivíduo isolado libertar-se da sua menoridade na medida em que ela se torna quase 

sua natureza e em que o público obriga os menores a permanecer sob jugo. Segundo Kant 

(2003, p. 85), para alcançar o esclarecimento é preciso liberdade; “na verdade, o que se 

requer é a mais inofensiva de todas as coisas às quais esse termo pode ser aplicado, ou seja, a 

liberdade de fazer uso público da própria razão a respeito de tudo”. É evidente que Kant se 

refere à menoridade que existe na maior parte da humanidade, contudo, ao pensar nas 

relações entre os conceitos que Kant define e os estereótipos relacionados aos menores 

referidos no presente trabalho, pode-se observar que alcançar a maioridade, ou seja, poder 

                                                           
7
 A primeira data refere-se ao ano de publicação original; a segunda ao ano de publicação utilizado. 
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pensar por si mesmo, é dificultada quando se dispende um tratamento de tutela ou coerção, 

como é o caso das medidas de assistência social ou punitivas. 

A questão do menor torna-se mais intensa porque é considerada um tabu para a 

sociedade (Adorno, 1976). Os tabus, por aparentarem a verdade, não permitem que sejam 

entendidos completamente, seguindo no inconsciente dos indivíduos e amparados pelos 

poderes institucionais. É possível notar que, tanto no direito como nos costumes, a questão 

dos menores prolongam as formas de opressão social e de forças sádicas das pessoas 

(Adorno, 1976). A mentira perpetuada pela sociedade capitalista é mais um momento de 

sadismo ao encobrir que o destino da vítima não é devido a um delito, mas à circunstância 

casual de ser diferente, pertencendo a uma minoria designada (Adorno, 1976).  

Para estudar a situação social do menor, é preciso entender como a sociedade 

capitalista produz a exclusão dele. A sociedade, predominantemente organizada de acordo 

com a lógica da indústria, é caracterizada pela produção e acumulação de riquezas, que 

geram o lucro. O lucro é mantido pelos donos da produção, as classes que controlam a 

produção, e os trabalhadores, que produzem as mercadorias, são expropriados do que 

produzem. Dessa forma, “o trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza 

produz, quanto mais sua produção aumenta em poder e extensão” (Marx, 1844, 2006, p. 111). 

O trabalhador na sociedade capitalista é uma mercadoria que deve vender sua força de 

trabalho para poder ganhar o mínimo necessário à sua sobrevivência. “O trabalhador 

transformou-se numa mercadoria e terá muita sorte se puder encontrar um comprador” 

(Marx, 2006, p. 66) condição sob a qual ele aliena-se de seu trabalho, que, por sua vez, se 

torna algo estranho a ele. A alienação dos sujeitos impede a formação de indivíduos 

autônomos, pois, a autonomia é impedida quando não se é dono do seu próprio trabalho. 

Contudo, a alienação e dominação vão além das relações sociais capitalistas. 

Freud, em “Psicologia de Massa e Análise do Ego” (1921, 2006), afirmou: os 

indivíduos que normalmente agem de uma maneira bastante diferente, tendem a mudar 

radicalmente quando coagidos pela manifestação da massa, atitudes decorrentes de um ego 

frágil. Freud (2006) conclui que, em massa, os indivíduos se sentem permitidos para 

manifestar as repressões de seus impulsos mais inconscientes. Outro fator ressaltado por 

Freud (2006) é o fato de as pessoas sacrificarem seus interesses pessoais para aderir ao 

interesse coletivo, característica bastante analisada por Adorno (et al., 1950) em The 

Authoritarian Personality, estudo sobre as tendências fascistas da sociedade. Por fim, cabe 

ressaltar a presença de um líder nas massas. Freud (1921, 2006) ressalta que a massa, 
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formada por pessoas com ego frágil, está verdadeiramente sujeita a um poder mágico das 

palavras que podem provocar conflitos ou apaziguar os pensamentos e o líder, por sua vez, se 

adequa ao desejo da massa. O poder de sedução do líder paralisa a possibilidade de crítica, e 

a massa transfere para um líder, real ou imaginário, a identificação que tem com o pai e com 

a autoridade (Freud, 2006). Os líderes apontam as decisões que devem ser tomadas pelos 

sujeitos, dificultando que pensem por si, tal como a tutela, anteriormente mencionada. 

As ideias perpetuadas pelos líderes podem ser identificadas em diversos meios de 

comunicação de massas. A indústria cultural contribui para que as pessoas se adaptem a vida 

desumana que vivem: “A cultura sempre contribuiu para domar os instintos revolucionários 

bem como os costumes bárbaros. A cultura industrializada dá algo mais. Ela ensina e infunde 

a condição em que a vida desumana pode ser tolerada” (Adorno, 2002, p. 53). A frieza 

transmitida pelos meios de comunicação é reproduzida nas palavras dos homens. Com 

relação aos menores, frequentemente noticiados e chamados pejorativamente de “menores”, 

jornalistas induzem ao pensamento de que existe pouca punição para os “pequenos 

delinquentes” que “ficam soltos” pelas ruas. Discute-se nesses meios de comunicação a 

necessidade de legalizar a redução da maioridade penal e, de forma sutil, mas proposital, a 

pena de morte. 

Cabe ressaltar que a cultura também se tornou mercadoria, dificultando o pensamento 

crítico e contribuindo para a massificação dos indivíduos. Marcuse (1997) destaca o caráter 

afirmativo da cultura que consiste na reprodução do existente, sem críticas. A cultura 

afirmativa tem um caráter adaptativo importante para a sociedade, pois, os indivíduos 

precisam aprender a se adaptar para poder se diferençar, mas a cultura afirmativa perpetua a 

ideologia ao ser entendida como algo natural, para a qual não há possibilidades de mudanças. 

Pensar no existente como a única forma possível de viver em sociedade resulta em acreditar 

que o destino dos menores é responsabilidade apenas deles mesmos, muitas vezes 

entendendo suas infrações como conflitos psicológicos e que nada há a se fazer para mudar a 

situação deles, exceto por medidas de assistência social, psicológicas, medicamentosas, entre 

outras. 

Sob estas circunstâncias, a educação escolar na sociedade industrial, esfera essencial 

da formação e também pseudoformação na medida em que reproduz a ideologia da 

racionalidade tecnológica, exerce a importante função de adaptar os sujeitos ao trabalho, 

oferecendo-lhes os elementos úteis para se destacarem entre outros no mercado competitivo 

da venda de força de trabalho, mantendo a ilusão de que o trabalho mudaria a vida, inclusive 
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a dos menores. É possível notar essa forma de pensar em propagandas atuais de algumas 

universidades, as quais difundem a ideia de que é possível mudar de vida se tiver uma 

educação para o trabalho adequada e que essa escolha depende unicamente de cada sujeito: se 

ele for trabalhador, “ir à luta”, se esforçar, então tudo será possível em sua vida. Essa 

profissionalização não apresenta preocupações com a formação dos sujeitos, apenas sua 

capacitação técnica. O que dizer então sobre a educação, para formar indivíduos críticos, de 

menores? 

Educação é a formação de indivíduos autônomos. Para Horkheimer e Adorno (1973), 

a formação dos indivíduos ocorre em sociedade: a relação entre indivíduo e sociedade é 

histórica e atualmente a sociedade adquiriu autonomia em relação ao indivíduo. Para que a 

autonomia do indivíduo em relação à sociedade ocorra é necessário que ele se adapte. A 

partir de sua adaptação e identificação com outros sujeitos, o sujeito pode se diferençar e ter a 

possibilidade de se tornar autônomo (Adorno, 1995). Contudo, na sociedade capitalista, a 

educação limita-se à adaptação e, como mencionado anteriormente, a autonomia é impossível 

em uma sociedade em que os sujeitos apropriam-se da cultura de forma alienada e não se é 

dono de seu próprio trabalho. Ambos os argumentos estão relacionados, pois, no capitalismo 

é perpetuada a ideia de formação pelo trabalho – do qual o sujeito não é dono – e a educação, 

desde o início da vida, adapta os sujeitos a trabalhar para os donos da produção. Acredita-se 

que o capitalismo cria oportunidades iguais para todas as pessoas, então os sujeitos são 

considerados os únicos responsáveis por seus fracassos e também sua condição social, 

desconsiderando que o capitalismo produz uma sociedade de classes e a luta entre elas. 

Cabe mencionar que a educação escolar pública no Brasil, em geral destinada aos 

pobres, é bastante questionada em relação ao que é considerado de qualidade (Iosif, 2007). 

Os professores recebem salários baixos e cumprem muitas horas de trabalho, os 

investimentos na arquitetura das escolas são insignificantes, há críticas com relação ao fato 

de alunos passarem para o ano escolar seguinte sem saber o conteúdo do ano anterior, as 

provas de avaliação e os manuais passam a ser a referência para os conteúdos que devem ser 

ensinados, entre diversos outros fatores frequentemente mencionados. A educação como 

formação, de fato, é impossível no capitalismo, contudo, é por meio da educação que há a 

possibilidade de se entender no mundo e desenvolver o pensamento crítico, que colaboraria 

para iniciar mudanças.  

Regulamentar uma medida educativa para jovens que cometem atos infracionais, a 

princípio, parece ser coerente, posto que, o jovem poderia, por meio da educação, entender as 
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contradições sociais que o conduziu ao ato infracional. O que se observa é que as medidas 

socioeducativas não têm como prioridade a educação escolar, por isso, questiona-se o que 

pretendem “socioeducar” aos jovens socialmente excluídos. 

Pode-se notar que, no decorrer da história, quando os menores cometem atos 

infracionais, as medidas tomadas são prioritariamente de assistência social, o que é 

compreensível, dado que, se muitas vezes eles cometem as infrações por injustiças sociais 

(tal como estar passando fome, por exemplo, uma necessidade básica que, ao ser negada a 

algumas pessoas, evidencia a injustiça social), o serviço social teria como contribuir evitando 

que o menor passasse por essa injustiça, criando meios para que supram necessidades básicas 

como alimento e abrigo. Ao ler as leis que garantem os direitos dos menores, em diferentes 

épocas (Brasil, 1964, 1979, 1990), nota-se que as medidas socioeducativas, ou, medidas que 

correspondem aos menores, visam em sua maioria, corrigir apenas o sujeito autor da infração. 

Corrige-se o sujeito por medidas de repressão (advertência, prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida e internação), ou de assistência social limitando-se à família 

do menor, dando abrigo, terapias psicológicas, profissionalização, entre outros, mas 

desconsidera-se as condições sociais que levaram o menor a cometer tal infração. Imagem de 

que ele é responsável por seu próprio destino frente à sociedade. 

O termo “promoção social” ou “assistência social” também merece observação, pois 

parece indicar que, para resolver a questão dos menores, bastaria promovê-los ou assisti-los 

socialmente por meio de recursos materiais ou auxílio psicológico a eles e suas famílias. Com 

isso, o entendimento que se tem para a formação dos sujeitos muitas vezes limita-se à sua 

adaptação à sociedade capitalista que os exclui e depois tenta reintegrá-los por meio de 

promoção social. Suprir materialmente os sujeitos excluídos socialmente, não resolveria o 

conflito de classes. Crochík (2011, p. 137) aponta que a questão dos “problemas sociais de 

nossa época não dizem respeito, principalmente, à produção material, mas às questões 

políticas”. Com esta citação, pode-se pensar que atualmente não mais seria necessário que as 

pessoas passassem fome – ou morressem de fome –, pois, a ciência e a tecnologia já 

poderiam suprir essa necessidade. O que impede que todos tenham acesso aos bens de 

produção é uma questão política decorrente da exploração de uns sobre a maioria dos 

homens. 

A organização social em que vivemos é heterônoma, ou seja, as pessoas não podem 

viver segundo as próprias determinações e, em decorrência, a sociedade institui inúmeros 

canais e instâncias mediadoras. As pessoas aceitam a sociedade nos termos dessa 



22 

 

configuração heterônoma, desviando de si mesmo em sua consciência ao negar a autonomia 

(Adorno, 1995). A Fundação CASA pode ser considerada um desses canais que tem em suas 

constituições legais a educação e “ressocialização” dos jovens socialmente excluídos. 

Baseados no ECA, muitos argumentam que atualmente os jovens cometem atos 

infracionais por não receberem a devida punição, a exemplo dos professores de escolas 

públicas entrevistados por Escanuela (2009). Esse argumento, reiterado ao longo do tempo, 

foi discutido por Adorno (1976, p. 105, traduzi), nos seguintes termos: 

Em relação às leis de proteção de menores, seria necessário investigar se os menores são 

realmente vítimas, seja da força, seja de manobras astuciosas de engano, ou se não se trata de 

menores que já se encontram há muito na situação da qual a lei os trata de excluir, e se não 

sucede que eles mesmos não provocam, pelo prazer da coisa, os abusos, talvez, para fins de 

extorsão. (...) Além disso, a proteção das pessoas dependentes é demasiadamente sumária. Se 

a realidade correspondesse às leis, não haveria tantos delinquentes nas prisões.  

 A menção a Adorno permite refletir sobre a ordem estabelecida, sobre como a lei já 

exclui os menores e indagar se eles não cometem os atos infracionais pelo prazer que lhes 

proporcionam. Ressalta-se da citação de Adorno que se as leis garantissem os direitos das 

pessoas na realidade, não haveria tantas pessoas detidas. Deve-se, portanto, analisar as leis, 

pois elas versam sobre a realidade em determinado momento histórico, levando-se em conta 

que muitas lacunas podem ser encontradas e muita violência pode ser velada a partir do que 

está prescrito. 

Em uma pesquisa sobre punição e estrutura social no decorrer da história, desde a 

baixa idade média até anos próximos em que realizaram a pesquisa, 1933, os autores Rusche 

e Kirchheimer (1939, 2004) concluem que o aumento ou diminuição dos crimes são 

inversamente proporcionais às condições econômicas dos países: quando as condições 

econômicas são favoráveis, há poucos crimes; quando as condições são desfavoráveis 

(guerras, crises econômicas), os crimes aumentam significativamente. Poucas mudanças 

ocorriam, no entanto, quando o governo decidia aumentar a rigidez das punições. As 

afirmações de Rusche e Kirchheimer (2004) podem ser articuladas às considerações de 

Adorno (1976) para concluir que a criminalidade deve ser entendida socialmente. 

Cabe ainda ressaltar que os autores, (Rusche; Kirchheimer, 2004) identificam alguns 

crimes, tais como assédio sexual ou receptação de mercadorias roubadas, que apresentam 

crescimento acentuado quando acompanhadas de uma política de punição mais liberal. Estes 

crimes não acompanham os dados anteriores, aumentando quando não há rigidez das 

punições. 
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Acrescentam-se aos dados, relatados por Rusche e Kirchheimer (2004), os 

apontamentos feitos por Adorno e Horkheimer (2006) sobre os fragmentos de uma teoria do 

criminoso. É possível identificar três tipos de prisioneiros: os prisioneiros doentes, que 

agiram por uma fraqueza que ataca o corpo e o espírito e cometeram crimes por causa de sua 

constituição e das circunstâncias; outros que agiram como agiria qualquer pessoa sadia sob os 

mesmos motivos e estímulos, mas não tiveram a mesma sorte; e os restantes que são mais 

cruéis e ruins que a maioria dos homens em liberdade, “tão ruins e cruéis em sua pessoa 

quanto os donos fascistas do mundo pela posição que ocupam” (Adorno e Horkheimer, 2006, 

p. 187). Tornam-se relevantes estas distinções, pois quando o banditismo respeitável é 

confundido com o banditismo ilegal, os tipos psicológicos também se confundem. Dessa 

forma, apesar de se entender que o crime tem motivações sociais, não é possível cindir os 

aspectos subjetivos dos infratores, dado que alguns crimes não se relacionam diretamente 

com as penas recebidas, enquanto outros têm relação direta. As discussões sobre o crime e o 

criminoso na sociedade industrial são importantes para refletir sobre as medidas de educação 

menores. Ao refletir sobre os modos de se resolver as questões de violência, criminalidade e 

situação irregular
8
 dos menores, normalmente os meios encontrados são os de repressão e 

isolamento ou de assistência social, o que diz muito sobre a sociedade atual. 

 A escola na Fundação CASA é adaptação de uma instituição historicamente violenta, 

sem priorizar a educação, o que torna evidente a contradição para os próprios jovens. 

Fundações de internação contribuem para massificação dos sujeitos, pois dificultam a crítica 

uma vez que se baseiam na punição e homogeneização dos internos. Uma das consequências 

levantadas por Adorno em relação à pressão do geral dominante sobre o que é particular pode 

ser entendida também com relação às configurações da Fundação CASA: 

A pressão do geral dominante sobre tudo o que é particular, os homens individualmente, e as 

instituições singulares, tem uma tendência a destroçar o particular e individual juntamente 

com seu potencial de resistência. Junto com sua identidade e seu potencial de resistência, as 

pessoas perderam também suas qualidades graças à qual têm capacidade de se contrapor ao 

que qualquer tempo novamente seduz ao crime (Adorno, 1995, p. 122). 

Da citação de Adorno ressalta-se que a pressão do geral dominante tem o poder de 

destruir as potencialidades das pessoas, inclusive quanto ao que poderiam resistir, 

possivelmente ao crime. Neste sentido, a educação teria muito a contribuir, apontando “para a 

                                                           
8
 O termo “situação irregular” é utilizado no Código de Menores de 1979 para identificar os menores 

abandonados, pobres ou infratores. De acordo com o Código de Menores, estes deveriam ser internados na 

FEBEM, para garantir suas necessidades básicas.  
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desbarbarização da humanidade, na medida em que se conscientiza disto” (Adorno, 1995, p. 

116). Segundo Adorno (1995, p. 117), “na situação mundial vigente, em que ao menos por 

hora não se vislumbram outras possibilidades mais abrangentes, é preciso contrapor-se à 

barbárie principalmente na escola”. O pensamento de Adorno revela a importância de 

contrapor-se à barbárie principalmente na escola, em que se pode acrescentar que, em uma 

instituição como a Fundação CASA, fundamentalmente repressiva e coercitiva, a educação 

contra a barbárie parece inviável por sua contradição.  

Frente aos apontamentos apresentados, as questões relacionadas ao entendimento 

sobre a educação dos jovens em situação de exclusão social parecem se tornar mais claras. 

No próximo item, são especificadas as etapas da presente pesquisa. 
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2. Etapas da Pesquisa 

2.1. Tema e problema de pesquisa 

 

O tema do presente trabalho corresponde à educação de menores, tendo como 

problema de pesquisa: como é entendida a educação dos menores (pobres, infratores 

abandonados)? O problema de pesquisa é a expressão de um conjunto de outras perguntas. 

São elas: 

a) Como é entendida a educação a partir das leis que procuram garantir os direitos dos 

jovens socialmente excluídos e como são aplicadas? 

b) Caracterização de uma experiência pedagógica realizada em uma escola pública 

estadual de 1º grau, criada para atender crianças e jovens que viviam as ruas centrais 

da cidade de São Paulo: Escola Oficina do Parque D. Pedro. 

Para entender como se realizou essa experiência, buscou-se investigar: 

1) Como surgiu e em que consistia o projeto que justificava a criação da escola? 

2) Como eram baseados os princípios pedagógicos e a concepção do currículo que 

fundamentavam a experiência da Escola Oficina? 

3) Como eram as práticas de ensino e a aplicação curricular? De que forma os alunos 

da Escola Oficina se manifestavam em relação à matéria dada? 

4) Como era o cotidiano e rotina escolar? 

5) Quais as principais dificuldades relacionadas ao menor na Escola Oficina que 

foram identificadas e quais encaminhamentos eram feitos? 

6) O que os profissionais que lá trabalharam ou idealizaram sua proposta tem a dizer 

sobre a experiência da Escola Oficina, avaliando-a retrospectivamente? 

 A caracterização da Escola Oficina no presente trabalho é inicial, limitada por 

informações incompletas dos documentos coligidos e por lembranças relatadas pelos 

entrevistados. As dificuldades de acesso aos documentos e às pessoas envolvidas com a 

Escola oficina são detalhadas no item relativo aos Procedimentos. 

 

2.2. Objetivos 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar como a educação de jovens em situação de 

exclusão social é entendida a partir das leis e das experiências relacionadas aos menores na 

sociedade industrial, consistindo em: 
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a) Analisar as perspectivas legais no Brasil de tratamento das crianças e jovens em 

situação de exclusão social e discutir estudos realizados sobre a educação na FEBEM 

e Fundação CASA para identificar como é entendida a educação nessas situações a 

partir das considerações dos pesquisadores. 

b) Discutir a proposta de criação da Escola Oficina a fim de, possivelmente, contrapor 

aos dados que foram obtidos nos itens “a”, para exemplificar como se entendeu a 

educação dos jovens na Escola e sua consecução inicial, a partir das discussões 

realizadas sobre seu projeto de criação, seus princípios pedagógicos, concepção do 

currículo e da experiência dos profissionais.  

 

2.3. Método 

 

O método utilizado para responder ao problema de pesquisa é apresentado em: fontes 

de informação e procedimentos. Os tópicos são organizados de acordo com os objetivos 

mencionados anteriormente: material referente às medidas socioeducativas (leis, documentos, 

teses e dissertações); fontes de informação relacionadas à Escola Oficina. 

 

2.3.1. Fontes de informação 

 

Material  

 

A) Documentos e legislação relacionados com o objetivo sobre as medidas 

socioeducativas e medidas correspondentes 

 

Para investigar como a educação é entendida segundo as leis e apontadas por autores 

que pesquisaram como a educação é aplicada nas instituições socioeducativas, foram 

levantadas: 

 

1) Leis disponíveis sobre a educação dos jovens socialmente excluídos. Foram encontradas 

dez leis ou decretos referentes aos menores, que versam sobre: 

1.1. Código de Menores Mello Mattos (Brasil, decreto nº 17.943A, de 12 de outubro de 

1927); 
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1.2. Serviço Nacional de Assistência a Menores (SAM) (Brasil, decreto-lei nº 3.799, de 5 de 

novembro de 1941); 

1.3. Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) (Brasil, lei nº 4.513, de 1º de 

dezembro de 1964); 

1.4. Pró-Menor (Promoção Social do Menor) (São Paulo, lei nº 185, de 12 de dezembro de 

1973); 

1.5. Fundação Bem-Estar do Menor (FEBEM) (São Paulo, Lei nº 985, de 26 de abril de 

1976); 

1.6. Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Brasil, lei nº 6.439, de 1º de 

setembro de 1977); 

1.7. Código de Menores (Brasil, Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979); 

1.8. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Brasil, lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990); 

1.9. Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA) 

(São Paulo, lei nº 12.469, de 22 de dezembro de 2006); 

1.10. Sistema Nacional de Aplicação das Medidas Socioeducativas (SINASE) (Brasil, Lei nº 

12.594, de 18 de janeiro de 2012).  

 

2) Teses e dissertações anteriormente publicadas nos últimos cinco anos, relacionadas à 

educação em instituições socioeducativas após a legislação do ECA, selecionadas a partir de 

bibliotecas digitais. 

 

B) Informações sobre a Escola Oficina 

 

B.1) Documentos oficiais:  

1- Ata 1143a da sessão plenária ordinária realizada em 8 de fevereiro de 1984 em que consta 

que o parecer foi aprovado por unanimidade. 

2- Parecer CEE nº 138 /84; Processo nº 2561/83, aprovado em 08 de fevereiro de 1984. 

3- Deliberação Conselho Estadual de Educação nº 02/84. Aprova os planos referentes a 

recursos de convênios MEC/SEPS, para exercício de 1984. 

4- Processo CEE N° 1237/85. Referente ao Projeto de criação da Escola - Oficina de 1° Grau. 
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5- Resolução SE de 10/10/1985. Dispõem sobre instalação e funcionamento da Escola 

Oficina de 1º grau do “Parque Dom Pedro”. Publicado em Diário Oficial Sec. I, São Paulo, 

95 (193), sexta feira, 11 de outubro de 1985, página 11. 

6- Decreto nº 24.093, de 9 de outubro de 1985 de São Paulo. Cria Escola-Oficina do “Parque 

D. Pedro” e dá providências correlatas. 

7- Lei nº 5.253 de 16 de junho de 1986. Dá a denominação de “Profª Rosmay Kara José” à 

Escola Oficina de 1º grau “Parque D. Pedro”, na Capital. Publicado em Diário Oficial v. 96, 

nº 133, 17 de julho de 1986. 

8- Decreto Nº 33.063, de 12 de março de 1991. Transfere a Escola Oficina de 1º Grau 

Professora Rosmay Kara José, para a FEBEM/SP e dá providências correlatas. 

9- Processo CEE 686/91, aprovado em 16 de novembro de 1991, referente à transferência da 

Escola Oficina para FEBEM. 

 

B.2. Depoimentos ao Conselho Federal de Psicologia (CFP) (Revista Ciência e Profissão) 

10- Depoimento de Odair Sass (1986), colaborador do projeto e diretor da Escola Oficina. 

11- Depoimento de Paulo Collen (1988). 

 

B.3. Publicações 

12- Livro de Paulo Collen (1987), aluno, publicado quando ainda estudava na Escola Oficina. 

13- Dissertação de Freire (1995). 

 

B.4. Matérias de jornal 

14- 13 de novembro de 1985 – Crônica “E Serão Estrelas” de Lourenço Diaféria, Jornal da 

Tarde (JT). 

15- 12 de novembro de 1985 – “Inaugurada escola-oficina”, Folha de São Paulo (FSP). 

16- 17 de novembro de 1985 – “Uma escola profissionalizante para crianças carentes da Sé”, 

FSP. 

17- 29 de novembro de 1985 – “Escola para menores” (considerações de uma leitora ao 

governo), FSP. 

18- 23 de fevereiro de 1986 – “Ensino profissional – novos caminhos” (Campanha do 

Governo Montoro), FSP. 

19- 20 de maio de 1986 – “Pinotti visita escola estadual que atende crianças semi-

abandonadas”, FSP. 
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B.5. Pesquisas sobre a mudança da Escola Oficina para a FEBEM e sua extinção. 

20- Uma pesquisa realizada na Divisão de Cadastro e Informação de Pessoal, que consta o 

novo endereço da Escola Oficina, já com o nome de Profª Rosmay Kara José, na avenida 

Celso Garcia, 2231, Tatuapé. O endereço corresponde à antiga FEBEM, atual Fundação 

CASA. 

21- Uma pesquisa realizada na Divisão de Cadastro e Informação de Pessoal, com o número 

de alunos da escola nos anos de 1995 e 1997, constando também que a escola está extinta. 

 

B.6. Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas com pessoas que desempenharam importante papel na 

criação da Escola Oficina, as quais encontram-se transcritas em anexo II: 

1) Prof.ª Dr.ª Mirian Jorge Warde – coordenadora do COGSP (Coordenadoria de Ensino da 

Região Metropolitana da Grande São Paulo) de setembro de 1984 a agosto de 1986, e 

propositora do projeto da Escola Oficina. 

2) Prof.º Dr.º José Geraldo da Silva Bueno – diretor da FEBEM/SP, de agosto de 1983 a 

dezembro de 1984, profissional ligado à PUC/SP que trabalhou na Escola Oficina como 

assessor, em 1986. 

3) Prof.º Dr.º Luiz Carlos Barreira – professor de história da Escola Oficina. 

4) Prof.º Dr.º Fernando Casadei Salles – Diretor da FEBEM, de abril de 1983 a novembro de 

1984; diretor da FUNAP (Fundação Profº Drº Manoel Pedro Pimentel, programa de educação 

no sistema prisional), de fevereiro de 1985 a agosto de 1987; acompanhou a implantação da 

Escola Oficina. 

 

2.3.2. Procedimentos 

A coleta de dados foi realizada mediante os seguintes: (1) Levantamento de Teses e 

dissertações; (2) Leis que versam sobre os jovens socialmente excluídos; (3) Documentos da 

Escola Oficina; (4) Entrevistas com pessoas relacionadas à Escola Oficina do Parque D. 

Pedro. 

 

(1) Leis que versam sobre os jovens socialmente excluídos 

O levantamento das leis foi feito pelo site oficial da justiça brasileira, localizado no 

site planalto.gov.br. Buscou-se todas as leis direcionadas aos jovens em situação de exclusão 
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social e em conflito com a lei. Dessa forma, foram levantadas dez leis no período de 1927 a 

2012. Lidas integralmente, foi criado um quadro para serem identificadas de acordo com suas 

ementas e por quem foram aprovadas. Foram avaliadas de acordo com suas principais 

características e sobre como apresentam a educação de jovens socialmente excluídos. São 

incluídos trabalhos que também realizaram análises das leis ou que tiveram relevância 

política em outros momentos históricos, tal como as pesquisas realizadas pela FEBEM e suas 

diretrizes educacionais. 

 

(2) Teses e dissertações 

As teses e dissertações foram lidas integralmente e ressaltados os temas que 

apareciam com maior frequência ou que eram relatados referente à sua importância para os 

autores. Foram definidas categorias a posteriori organizadas em um quadro de acordo com os 

temas selecionados e as teses e dissertações levantadas. Dessa forma, pode-se identificar o 

papel da educação escolar nas instituições de internação e como se entende que os jovens 

devem ser educados. 

 

(3) Documentos da Escola Oficina  

Para obter os documentos disponíveis sobre a Escola Oficina do Parque Dom Pedro, 

utilizou-se informações disponíveis na internet, tais como diário oficial, jornais digitalizados 

da época, depoimentos de Paulo Collen, aluno da Escola Oficina, e Odair Sass, diretor da 

Escola oficina, o livro de Paulo Collen e um vídeo após a sua publicação.  

Outros documentos foram pesquisados em órgãos públicos. De início, foi possível 

encontrar o número do parecer de aprovação da Escola Oficina na internet. A partir desse 

número, solicitou-se uma pesquisa ao CEE. Informaram que o número não correspondia a 

nenhum cadastro e sugeriram que fizesse a pesquisa na Secretaria da Educação. Uma das 

secretárias se interessou pela pesquisa, fez uma ampla busca, mas não encontrou nenhuma 

informação. Dado que o número do parecer encontrado foi emitido pelo CEE, foi decido 

insistir nas pesquisas pelo CEE. Na terceira visita, permitiram que entrasse na biblioteca do 

CEE e a conselheira que lá estava também se interessou pela pesquisa e ajudou a encontrar 

informações. Foi nessa visita que foi possível encontrar o parecer, a deliberação e a ata de 

aprovação da referida escola. 

Buscou-se dados também na Divisão de Cadastro e Informação de Pessoal (DCIP), 

tendo como hipótese de que a Escola Oficina foi extinta ao final dos anos de 1980. Nessa 
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Divisão dispuseram algumas informações que haviam sido publicadas em diário oficial de 

1986 e não eram acessíveis pela internet, tal como a lei que modifica o nome da Escola 

Oficina do Parque Dom Pedro para Prof.ª Rosmay Kara José. Forneceram ainda duas 

informações relevantes: a de que a Escola Oficina foi transferida para a FEBEM do Tatuapé, 

já com o nome de Prof.ª Rosmay Kara José, e a de que essa escola foi extinta tendo seus 

últimos alunos em 1997. 

No Arquivo Geral do Estado foram localizadas matérias de jornais que não estavam 

digitalizadas, tal como a crônica de Diaféria (1985b) “E Serão Estrelas”, em que o autor 

menciona a restauração do antigo prédio Roosevelt para implantação Escola Oficina. 

A base de análise da Escola Oficina é fundamentalmente documental. Os documentos 

são dados disponíveis como fonte de informação, bem como os jornais que, segundo Selltiz 

(et al, 1975, p. 377), “permite lidar com o passado histórico do clima social em que foram 

criados” e estabelecer questões referentes às características do conteúdo; dos criadores ou às 

causas do conteúdo; e referentes à audiência ou efeitos do conteúdo (valores da população, 

foco da atenção, atitudes e comportamentos em relação às comunicações). Os documentos 

foram importantes para entender as condições em que a Escola Oficina foi fundada, as 

propostas e dificuldades em fundar uma instituição para meninos e meninas de rua, e o fim 

que a instituição recebeu. 

 

(4) Entrevista com pessoas relacionadas à Escola Oficina 

A fim de ampliar a base de informações, foram realizadas entrevistas com pessoas que 

estavam relacionadas direta ou indiretamente com a Escola Oficina, mencionados 

anteriormente. As perguntas foram adequadas a esta relação que tinham, para que fosse 

possível entender a Escola em diversos âmbitos, focando em aspectos que pudessem 

contribuir com esse entendimento. Desta forma, a entrevista se tratava de aspectos objetivos 

da Escola Oficina, mas buscava também que os entrevistados rememorassem a experiência, 

de acordo com suas lembranças. 

Optou-se por realizar entrevistas quando se observou que os documentos levantados 

não seriam suficientes para entender detalhes da Escola Oficina. Ao observar que as 

entrevistas contribuiriam para o entendimento da experiência da Escola Oficina, não havia 

muito tempo disponível para pesquisar e contatar todos os profissionais e pessoas que 

participaram da criação da Escola e que mereceriam ser entrevistados, dada a sua importância 

para a história dessa experiência educacional. A seleção para entrevista baseou-se pelo acesso 
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aos contatos dos profissionais e seus cargos, para que houvesse pelo menos um profissional 

de diferentes áreas da Escola ou por sua visão externa. Na maioria dos casos, os únicos 

contatos disponíveis eram e-mails encontrados na internet, que não garantiam que estivessem 

corretos ou que as pessoas de fato os leriam.  

Ao final, pode-se entrevistar quatro pessoas. Os entrevistados foram questionados se 

aceitariam participar e se prefeririam que a entrevista fosse pessoalmente ou por meio de 

depoimentos por texto. As autorizações para utilização das informações e vinculadas ao 

nome de cada entrevistado foram solicitadas por meio da Carta de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo II). No caso de depoimentos por meio de texto, solicitou-se por escrito a 

permissão para utilizar as informações vinculadas ao nome. O sigilo do nome não pode ser 

mantido pelas especificidades das perguntas, direcionadas aos profissionais que facilmente 

seriam relacionados aos cargos. Dessa forma, optou-se por esclarecer a necessidade da 

utilização do nome, deixando a decisão de participar ou não na pesquisa para cada 

entrevistado.  

As entrevistas que foram realizadas pessoalmente, foram gravadas e transcritas, com o 

consentimento do sujeito. Após realizar as entrevistas e transcrevê-las, os textos foram 

enviados aos entrevistados para que pudessem manifestar suas opiniões e realizar alterações 

que julgassem necessárias. 

Uma das pessoas contatadas preferiu não participar da entrevista, pois, segundo ela, 

sua experiência foi triste e preferiria não lembrar. 

Buscou-se também algum contato de Paulo Collen, ex-aluno da Escola Oficina que 

publicou um livro sobre sua história de vida (Collen, 1987). Por meio da internet, nenhum 

dado referente ao Collen estava disponível, a não ser referente ao livro, tentou-se então 

buscar seu cadastro na editora Cortez, mas, apesar de possuírem o cadastro de todos os 

autores, o de Collen não existia, possivelmente por suas condições de vida na época em que 

escreveu o livro, vivendo nas ruas de São Paulo. 

As entrevistas contribuem para entender características do projeto de criação da 

Escola e também da experiência dos entrevistados de diferentes maneiras, de acordo com sua 

relação com a Escola Oficina (desenvolvimento e proposição do projeto, auxílio na 

implantação da Escola, assessor e professor). Foram destacadas as características relevantes 

para se compreender a experiência dessa escola, de acordo com os temas mais frequentes, 

para facilitar o entendimento sobre os assuntos. 
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3. Discussão dos resultados 

Este item trata sobre o objetivo referente às leis destinadas aos menores, as medidas 

socioeducativas e os resultados obtidos em teses e dissertações que estudaram a educação 

escolar em instituições de internação. As discussões estão organizadas em 3.1. As leis para os 

menores e as medidas socioeducativas: leis que versam sobre os menores e suas principais 

características, especificamente sobre a educação escolar dos menores, compondo um 

conjunto de dez leis no período de 1927 e 2012; 3.2. A educação em instituições 

socioeducativas: categorização de teses e dissertações a partir das características recorrentes e 

discussão sobre a educação escolar na FEBEM e Fundação CASA. 

 

3.1. As leis para os menores e as medidas socioeducativas. 

 

Para se entender como a questão dos menores é tratada atualmente, é importante 

considerar historicamente as disposições a eles referidas, no Brasil. Pretende-se ressaltar os 

principais aspectos e modificações no decorrer da história, destacando da legislação os 

dispositivos sobre medidas socioeducativas e educação. No presente trabalho não pretende-se 

escrever a história do tratamento dispensado aos menores. 

Apesar de haver algumas alterações nas características de internação dos menores a 

partir da colonização do Brasil, tais como haver distinção entre instituições para os menores e 

os adultos, a primeira medida tomada especificamente para os menores que trouxe mudanças 

significativas foi o decreto Código de Menores Mello Mattos de 1927. A presente pesquisa 

faz a análise das leis que trouxeram outras mudanças significativas a partir do Código de 

Menores de 1927 até as leis atualmente em vigor.  

O quadro 1, a seguir, apresenta o número das leis ou decretos relacionados aos 

menores, o título que recebeu, o ano em que foram estabelecidas, as medidas previstas para 

cada uma delas e quem as aprovou, para relacionar mais facilmente aos momentos históricos 

em que houve alterações das leis. As leis foram numeradas em uma sequência que 

corresponde aos itens de análise posteriores. 
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Quadro 1. Leis e Decretos referentes aos jovens em conflito com a lei no Brasil 

  Lei / Decreto nº Título Ano Ementa Aprovação 

1 
Decreto nº 17.943 de 12 

de outubro de 1927 

Código de Menores 

Mello Mattos 
1927 Consolida as leis de assistência e proteção a menores. 

Washington 

Luís 

2 
Decreto-lei nº 3.799 de 

5 de novembro de 1941 

Serviço Nacional de 

Assistência a 

Menores (SAM) 

1941 
Transforma o Instituto Sete de Setembro em Serviço de Assistência a Menores e dá 

outras providências. 

Getúlio 

Vargas 

3 
Lei n º 4.513, de 1º de 

dezembro de 1964 
FUNABEM 1964 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a 

ela incorporando o patrimônio e as atribuições do SAM, e dá outras providências. 

Castello 

Branco 

4 

Lei nº 185, de 12 de 

dezembro de 1973 de 

São Paulo 

Pró-Menor São 

Paulo 
1973 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundação Paulista de Promoção Social do 

Menor" - PRO - MENOR 
Laudo Natel 

5 

Lei nº 985, de 26 de 

abril de 1976 de São 

Paulo 

FEBEM São Paulo 1976 
Altera a denominação da PRÓ- MENOR e dispositivos da Lei nº 185, de 12 de 

dezembro de 1973, que autorizou a sua instituição e dá providências correlatas. 

Paulo Egydio 

Martins 

6 
Lei no 6.439 , de 1º de 

setembro de 1977 

Sistema Nacional de 

Previdência e 

Assistência Social 

1977 
Institui o sistema Nacional de Previdência e Assistência Social e dá outras 

providências. 

Ernesto 

Geisel 

7 
Lei nº 6.697 de 10 de 

outubro de 1979 
Código de Menores 1979 Institui o Código de Menores. 

João 

Figueiredo 

8 
Lei nº 8.069 de 13 de 

julho de 1990 

Estatuto da Criança e 

do Adolescente 
1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências 

Fernando 

Collor 

9 

Lei nº 12.469, de 22 de 

dezembro de 2006 de 

São Paulo 

Fundação CASA São 

Paulo 
2006 

Altera a denominação da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, e dá 

providências correlatas. 

Cláudio 

Lembo 

10 
Lei nº 12.594 de 18 de 

janeiro de 2012 
SINASE 2012 

Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, regulamenta a execução 

das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. 
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1- Com o decreto Código de Menores (1927), estabeleceu a Doutrina Jurídica de Proteção ao 

Menor em Situação Irregular para garantir que não houvesse punição indiscriminada aos 

menores de idade. O conteúdo principal do decreto dispõe, em grande parte, sobre assistência 

social, que priorizava a internação dos menores para garantir a moradia, alimentação, 

atendimentos médicos, até completarem sua maioridade (18 anos). Na mesma instituição de 

internação, criada a partir do Código de Menores, eram internados os jovens que cometessem 

infrações, os abandonados pelos responsáveis e os que a família não tinha dinheiro para 

sustentar.  

 

2- A criação do Serviço Nacional de Assistência a Menores (SAM), por sua vez, decorreu do 

decreto-lei do governo de Getúlio Vargas, promulgado em 1941, que incorporou instituições 

de assistência social a menores e regulamentou direitos para os “desvalidos e delinquentes” 

internos do SAM, tais como “proceder à investigação social e ao exame médico-

psicopedagógico dos menores desvalidos e delinquentes” (Brasil, decreto-lei nº 3.799, de 5 

de novembro de 1941, art. 2º, item b), abrigar os menores (Brasil, decreto-lei nº 3.799, de 5 

de novembro de 1941, art. 2º, item c) e “recolher os menores em estabelecimentos 

adequados, a fim de ministrar-lhes educação, instrução e tratamento sômato-psíquico, até o 

seu desligamento” (Brasil, decreto-lei nº 3.799, de 5 de novembro de 1941, art. 3º, item d). O 

decreto-lei do SAM possui 12 artigos para regulamentar as questões institucionais do local e, 

apesar de haver garantias mencionadas mais de uma vez com relação à educação e exame 

“médico-psicopedagógico” (sem ser mencionado o que significa essa junção de termos) e 

“estabelecimento adequado”, o SAM esteve envolvido em diversos escândalos por maltratar 

os jovens internos. Ressalta-se que os escândalos relacionados às instituições de internação 

posteriores são identificados ainda nos dias de hoje, contudo, se é possível a comparação, no 

SAM a violência era mais frequente e intensa, sendo popularmente conhecido como 

“sucursal do inferno” (Lopes, 2006, p. 27). 

Ressalta-se que as medidas de assistência social ganham força com a criação da 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), em 1942, como órgão de apoio às famílias vítimas 

da guerra e desenvolveu uma série de programas destinados à maternidade e infância, em 

geral, com base no voluntariado (Rosemberg, 2009).  

 

3- Em 1964, foi legislado sobre a criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(Brasil, Lei n º 4.513, de 1º de dezembro de 1964), assinada por Castelo Branco no ano do 
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golpe militar. Algumas características referentes ao governo militar e assistência social são 

relevantes. 

A educação infantil no Brasil teve grande influência de propostas elaboradas por 

agências internacionais como ONU e, em especial, o UNICEF (Rosemberg, 2009). Com o 

golpe militar (termo evitado por Rosemberg, utilizando “governo militar”) e após a nomeada 

“guerra fria”, houve a tentativa de justificar diversas medidas, tais como a Doutrina Brasileira 

de Segurança Nacional (DSN) e propostas de Desenvolvimento de Comunidade que, 

posteriormente, “orientaram a criação do Projeto Casulo, primeiro programa brasileiro de 

educação infantil de massa, implantado pela Legião Brasileira de Assistência (LBA) em 

1977” (Rosemberg, 2009, p. 144). 

Os objetivos declarados da DSN eram de integridade territorial, integração nacional, 

democracia, progresso social, paz social e soberania, que, segundo Rosemberg (2009) devem 

ser compreendido de acordo com o lema que orientou os governos militares “segurança e 

desenvolvimento”. Dessa forma, em consonância com a guerra fria, postulava-se a defesa 

contra o comunismo e que a pobreza poderia constituir uma ameaça à segurança nacional. As 

políticas de assistência se tornam parte de combate à guerra psicológica (Rosemberg, 2009). 

As medidas de prevenção eram reflexo de um pensamento de que, se os povos alcançassem 

melhores condições de vida, economicamente mais produtivos, os focos do comunismo 

seriam extintos (Rosemberg, 2009). Rosemberg (2009) aponta que as crianças eram o 

principal alvo para preveni-los do destino que a pobreza lhes reservava. 

Rosemberg (2009) destaca três orientações do UNICEF nas décadas de 1950 e 1960 

para o modelo de educação infantil deste período: “a ênfase na participação da comunidade 

como estratégia para implantação da política social destinada à infância pobre; a estratégia de 

atuar junto aos governos nacionais; sua entrada na área da educação” (p. 148), especialmente 

voltadas para “transmissão de valores às novas gerações até ocupar-se da criança como um 

todo (whole child)” (p. 149). 

A criação da FUNABEM surge em meio ao golpe militar como uma forma de 

assistência social aos pobres, na tentativa de garantir um futuro mais promissor ou, 

simplesmente, para afasta-los das ruas. A lei que regulamenta a FUNABEM, apesar de, em 

sua aparência, ser mais desenvolvida por apresentar mais especificações sobre a instituição, 

refere-se pouco aos direitos dos menores, tal como a educação escolar. Mesmo entendendo a 

lei da FUNABEM como regulamentação de questões institucionais, a escola e profissionais 

de pedagogia são esquecidos. A proposta da mesma era modificar a imagem do SAM como 
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“depósito de menores”, o que, segundo Lopes (2006), seria muito difícil, dado que a 

FUNABEM herdou o espaço físico, o modelo de organização e a prática de internação da 

SAM. O principal aspecto relacionado à FUNABEM a ser destacado é o fato de surgir como 

prioridade, em plena ditadura militar, o pensamento de que era necessário dar assistência 

social aos menores e, para isso, deveria haver uma instituição que suprisse suas necessidades 

básicas. 

Outra medida de assistência social foi o Projeto Casulo, um dos programas 

implantados pela LBA, em 1976, criado como programa de educação pré-escolar de massa. 

Rosemberg (2009) analisa que o discurso da LBA era de prevenção, com conotações 

eugênicas para o Projeto Casulo: “a da segurança nacional, pois os pobres poderiam ameaçar 

a integração nacional” (p. 152). A partir de então “a previdência e assistência social passaram 

a ser entendidas como ‘fatores indispensáveis à preservação da Paz Social’, uma das 

estratégias do campo psicossocial para enfrentamento da guerra total” (Rosemberg, 2009, p. 

153). Além disso, a LBA permitiu a penetração direta do governo federal no território 

nacional, sem passar pela administração estadual e previa pequenos investimentos 

orçamentários, dado que privilegiou a participação da comunidade. O Projeto Casulo, afinal, 

era uma pré-escola de massa, caracterizado por um atendimento de pobre para pobre, usada 

como alternativa mais barata à educação primária (Rosemberg, 2009). 

 

4- Em 1973, a lei estadual de São Paulo nº 185 Lei nº 185, de 12 de dezembro de 1973, 

promulgada pelo governador Laudo Natel, corresponde à fundação da Pró-Menor. Essa lei 

institui modificações e adaptações das características da FUNABEM para a Pró-Menor de 

São Paulo e atribui outras características burocráticas específicas para o estado de São Paulo: 

aplicar as diretrizes e normas da política do bem-estar do menor; movimentação do dinheiro 

ser feita por meio da conta específica da Pró-Menor; isenção de tributos estaduais; órgãos que 

constituem a instituição (presidência, conselho estadual de promoção social do menor e 

diretoria executiva) e as atribuições de cada órgão; entre outras. Não apresenta mudanças 

significativas em relação ao pensamento ou atuação em relação aos menores.  

 

5- A lei nº 985, de 26 de abril de 1976, de São Paulo, promulgada por Paulo Egydio Martins, 

que cria a FEBEM-SP possui seis artigos. Quase todos os artigos acrescentam pequenas 

características burocráticas à Pró-Menor, tendo como princípio apenas a mudança de nome 

de uma instituição para outra: “passa a denominar-se Fundação Estadual do Bem - Estar do 
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menor - FEBEM - SP - a Fundação Paulista de promoção Social do Menor - PRÓ- MENOR” 

(São Paulo, lei nº 985, de 26 de abril de 1976, art. 1º). 

 

6- A lei nacional do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Brasil, lei nº 

6.439, de 1º de setembro de 1977) regulamenta diversas instituições de assistência social em 

um “sistema”, incluindo a FUNABEM, que é mencionada no capítulo IV em dois artigos “à 

FUNABEM compete promover a execução da política nacional do bem-estar do menor” 

(Brasil, lei nº 6.439, de 1º de setembro de 1977, art. 10) e “os programas a cargo das 

entidades estaduais ou municipais de assistência ao menor poderão ser subvencionados, em 

caráter suplementar, com recursos da FUNABEM” (Brasil, lei nº 6.439, de 1º de setembro de 

1977, art. 11), que apenas retomam a lei de sua criação. Observa-se que a preocupação com a 

assistência social dos menores torna-se cada vez mais frequente, contudo, poucas mudanças 

substanciais são pensadas. De acordo com o que é observado nas leis, os nomes se alteram, 

são criados sistemas e mais exigências burocráticas, mas os conteúdos são basicamente os 

mesmos. No momento de criação da lei nacional do Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social, a mudança de nome da FUNABEM para FEBEM-SP ocorrera apenas em 

São Paulo. 

 

7- O Código de Menores de 1979 revoga o decreto Código de Menores Mello Mattos (1921) 

e apresenta novas medidas para o tratamento do menor. Com relação aos artigos propostos no 

Código de Menores (Brasil, lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979), pode-se ressaltar o artigo 

1º “este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores”. O Código parece 

não dizer respeito à educação ou permite compreender que a educação seria uma atitude de 

assistência, proteção ou vigilância a menores. A educação dos jovens é mencionada com uma 

frequência maior do que nas leis discutidas anteriormente, mas uma característica deve ser 

considerada: a educação é frequentemente acompanhada do termo “profissionalização”. No § 

2º do artigo 9º (Brasil, lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979) é então estabelecido que “a 

escolarização e a profissionalização do menor serão obrigatórias nos centros de 

permanência”: esta é a primeira menção direta e explícita sobre a escola no Código de 

Menores, mas seguida de profissionalização, o que pode ser entendido como uma 

preocupação para que o jovem apenas consiga um emprego e não para sua formação, em 

outras palavras, os centros de permanência deveriam adaptar o sujeito ao mercado de 

trabalho. 
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Com relação às medidas para menores que cometessem atos infracionais, pode-se 

destacar que a educação não é finalidade da liberdade assistida, a menos que seja considerada 

como "vigiar, auxiliar, tratar e orientar" (Brasil, lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979, artigo 

38), tal como é definida no Código de Menores; a semiliberdade visa escolarização e 

profissionalização (Brasil, lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979, artigo 39), sendo mais uma 

vez apresentadas como complementares; e para a medida de internação, não consta nenhuma 

finalidade (Brasil, lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979, artigo 40), apenas é estabelecido 

que “somente será determinada se for inviável ou malograr a aplicação das demais medidas”. 

Contudo, parece ser importante destacar que os atos infracionais começam a ser distinguidos 

da medida que deve receber, não correspondendo diretamente à internação. 

De 123 artigos que são estabelecidos no Código de Menores (Brasil, lei nº 6.697, de 

10 de outubro de 1979), há dois artigos relacionados a aspectos psicopedagógicos; dois 

relacionados à “escolarização e profissionalização”; e um que estabelece a obrigatoriedade da 

educação de menores cabendo o seu cumprimento ao responsável com a guarda do sujeito, ou 

seja, que não diz respeito aos jovens internos. Os outros artigos que permitem extrair alguma 

característica educacional a entendem como “assistência, proteção e vigilância”, de acordo 

com o que o Código dispõe. Tais características apontam que a educação não tem aspectos 

escolares. Sua principal característica é estar acompanhada da profissionalização, o que torna 

o processo apenas adaptativo ou relacionado à psicopedagogia, que responsabiliza o sujeito 

por seus fracassos escolares, neste caso, fracassos que são, em sua maioria, sociais, 

decorrentes de uma sociedade de classes. 

Das leis que vigoraram antes do ECA, nota-se que a assistência social é a base para os 

atos de internamento, além de a educação ser pouco mencionada. Na tentativa de modificar 

as medidas dispensadas aos menores, prioritariamente de assistência social, um grupo de 

pessoas que trabalhavam na FEBEM, realizou pesquisas e propôs as diretrizes educacionais 

da FEBEM. Cabe ressaltar alguns aspectos das pesquisas realizadas a fim de apontar que a 

discussão sobre os jovens internados que cometem atos infracionais não é recente. 

As pesquisas realizadas para estabelecer diretrizes educacionais para a FEBEM-SP 

(FEBEM, 1983c) e mencionadas no presente trabalho são: População Atendida pela FEBEM-

SP – realidade e perspectivas (FEBEM, 1983a) e Atendimento ao Menor: uma situação que 
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precisa ser revista (FEBEM, 1983b)
9
. Nestas pesquisas eram apontados problemas 

relacionados ao fato de responsabilizar apenas o menor pela infração que cometeu e de que 

forma atuar com o jovem interno. As pesquisas (FEBEM, 1983a) (FEBEM, 1983b) destacam 

que a FEBEM-SP deveria atender de forma preventiva com a família e comunidade, 

regionalizando o atendimento. 

A pesquisa relacionada à população atendida da FEBEM (FEBEM, 1983a), 

considerou o levantamento de dados com data base 17 de julho de 1983, com dados 

relacionados ao número de jovens internos, características da irregularidade do menor, dado 

que em 1983 eram internados os menores em situação irregular, mas destacou-se que os 

motivos apresentados tinham como principal influência as carências e necessidades 

econômicas das famílias. O trabalho dos jovens também é descrito, sendo a maioria deles de 

baixos salários (auxiliar de escritório, educação para o lar/babá, eletricidade, assistente de 

mecânica da Volkswagen, gráfica/tipografia) o que reforçava a posição social dos jovens. Por 

fim, a pesquisa propõe uma alteração na linha pedagógica que propiciasse “condições para o 

desenvolvimento da consciência crítica dos menores e o exercício da cidadania” (FEBEM, 

1983a, p. 34). 

A segunda pesquisa (FEBEM, 1983b), tinha como objetivo diagnosticar as condições 

de atendimento da FEBEM a partir de questionários respondidos por profissionais das 

instituições de internação e núcleos profissionalizantes para os menores. Os apontamentos 

parecem ser os mesmos necessários para os dias de hoje: 

Devemos considerar que, por um lado, este sistema produz necessariamente a marginalização 

de amplos setores das camadas populares e, por outro lado, busca intervir sobre estas mesmas 

parcelas marginalizadas, a fim de minimizar os efeitos e as manifestações da sua condição de 

marginalidade. 

Entretanto, a concepção vigente da marginalidade destes setores busca explica-la pelas 

características bio-psicológicas de suas vítimas e não pelo modo como a sociedade se 

estrutura. 

Consequentemente, a intervenção oficial dá-se sobre os efeitos da marginalidade e não sobre a 

estrutura social que a produz (FEBEM, 1983b, p. 10 e 11). 

 

As condições sociais de uma sociedade de classes observadas na pesquisa de 1983 e 

na presente pesquisa são determinantes para o estudo da violência, apesar de ser uma 

condição frequentemente ignorada, priorizando a explicação a partir do “bio-psicológico”. 

                                                           
9
 Os autores que realizaram a pesquisa não são mencionados especificamente, constando apenas no 

documento “Atendimento ao Menor: uma situação que precisa ser revista” a menção de que “o grupo de 

trabalho foi constituído por representantes da DT-1, DT-2, DT-4 da FEBEM/SP – Agosto /1983”. 
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Outra discussão semelhante é referente ao termo adotado em relação aos menores. Na 

ocasião da pesquisa (FEBEM, 1983b) o termo sofria modificações a partir do Código de 

Menores de 1979 “substituindo os termos ‘abandonado’ e ‘infrator’ por ‘menor em situação 

irregular’” para evitar um termo traumático ou estereotipado ao jovem. Atualmente a 

discussão se repete ao priorizar “adolescente que cometeu ato infracional” em relação ao 

termo “menor infrator”. As mudanças de termos para se referir a estes jovens são “um modo 

de encobrir o problema, que é de origem social da clientela atual ou potencial da 

FEBEM/SP” (FEBEM, 1983c, p. 28) e, atualmente, da Fundação CASA. 

As representações sobre o menor apresentadas no resultado da pesquisa da FEBEM 

(1983b) apontam que a maioria dos sujeitos que trabalhavam na instituição atribui ao menor a 

responsabilidade da sua situação e não às condições sociais mais amplas, acreditando que o 

jovem não soube aproveitar as “chances” que lhe são oferecidas pela instituição, enquanto as 

condições institucionais ficam imunes a críticas. 

Em quase todas as respostas dos sujeitos (FEBEM, 1983b), a escola tinha o objetivo 

de cumprir normas internas, servindo apenas para conter os jovens e mantê-lo ocupado, o 

mesmo ocorria com a profissionalização. Nenhum dos entrevistados que trabalhavam na 

FEBEM se referiu aos aspectos positivos da internação, apenas a assistência a algumas de 

suas necessidades, em geral, ressaltaram os aspectos negativos como aumento do sentimento 

de abandono, marginalidade, tornar o jovem dependente da instituição, aumento da revolta 

etc. 

As práticas da FEBEM parecem caracterizar-se pelo assistencialismo – repressivo, pelo 

descaso à escolarização do Menor, pelo não atendimento de suas necessidades básicas, exceto 

as de “dar” comida, roupa, cama, teto. No entanto, os objetivos oficiais é que emprestam 

legitimidade à própria existência da FEBEM, devendo por isto serem afirmados e reafirmados 

nem que sejam só ao nível do discurso. Mas, por outro lado, como de fato se pratica o 

assistencialismo e realizam-se esforços para a “reintegração” do Menor, os efeitos da 

institucionalização ficam condicionados ao modo como o Menor responde às ações 

institucionais. Caso ele não corresponda às expectativas, reafirma-se a descrença no Menor, 

que “... desconhece as oportunidades...” e que não corresponde às “chances”, ao invés de ser 

própria ação institucional (FEBEM, 1983b, p. 48). 

 

Dado que muitas características da FEBEM, tais como o descaso com a escolarização 

e a ideia de o menor não reconhecer a oportunidade que lhe é dada pela instituição, 

observadas nas pesquisas mencionadas adiante, permanecem na atual Fundação CASA, é 

possível se questionar se os principais problemas também não permanecem os mesmos. 

Em novembro de 1983 são elaboradas as Diretrizes Educacionais da FEBEM-SP 

(FEBEM, 1983c), baseadas nos estudos mencionados anteriormente além do relatório-

diagnóstico da Unidade e CENSO. As diretrizes foram uma tentativa de auxiliar os 



42 

 

funcionários em suas práticas institucionais com os menores a fim de tornar a internação uma 

experiência mais democrática, tendo em vista a participação dos jovens nas decisões sobre a 

vida deles próprios e levando em consideração que os menores são resultados das diferenças 

de classes. Desta forma, conceitos sobre normalidade e naturalização da violência são 

amplamente discutidos nas Diretrizes Educacionais da FEBEM-SP. 

O tema da educação é evidentemente o foco das Diretrizes Educacionais (FEBEM, 

1983c). Os autores entendem que a FEBEM deveria abandonar as características de 

instituição reparadora e transformar-se em uma instituição educativa que tivesse condições 

para o desenvolvimento dos educandos. “Não tem, portanto, como função principal corrigir, 

mas educar, o que é muito diverso” (FEBEM, 1983c, p. 39, grifo dos autores). 

Por fim, nas Diretrizes Educacionais da FEBEM-SP (1983c) é ressaltado que o 

autoritarismo e o assistencialismo impedem o desenvolvimento do menor. O assistencialismo 

porque impede sua autonomia, uma vez que o menor fica passivo e dependente, de forma 

infantilizada, aos desafios do seu desenvolvimento; o autoritarismo porque gera revolta e 

violência no Menor, criando resistências e aversões às normas. Desta forma, é ressaltado 

como objetivo e metas que: 1- o Menor seja recolocado na condição de sujeito de sua 

história, com a ajuda dos educadores; 2- que propiciem ao menor o acesso aos instrumentos 

necessários para que ele se norteie no mundo e aja sobre ele, a partir da aquisição de 

conhecimentos, referenciais cognitivos e afetivos necessários além de conhecer os limites e 

possíveis consequências de seus atos, em uma relação democrática entre educador e 

educando; 3- que propiciem ao menor a aquisição de alternativas de sobrevivência.  

O Bem-Estar Social é a nova roupagem da Assistência social para enfrentar o processo de 

modernização, propiciando melhores condições de vida à população, sobretudo aos menos 

favorecidos. A análise dos componentes políticos do planejamento Social de 1956 a 1978, 

revela que o Plano de Ação Econômica do Governo – PAEG, em 1964, no Governo Castello 

Branco, foi utilizado como instrumento para buscar sua legitimidade através do apoio popular. 

Procurou-se relacionar os objetivos econômicos com os sociais – de um lado, contendo a 

inflação e de outro, procurando-se melhorar as condições de vida e de oportunidades de 

trabalho, a fim de diminuir as tensões criadas pelos desequilíbrios sociais. Na verdade, essa 

valorização do social é apenas aparente: o econômico prevalece em detrimento daquele 

(FEBEM, 1983c, p. 26). 

 

Destaca-se da citação acima que os autores entendiam que os subterfúgios de “Bem-

Estar Social”, eram referentes a uma nova roupagem da assistência social, que propiciava 

melhores condições de vida, buscando a legitimidade por meio do apoio popular ao 

relacionar os objetivos econômicos com os sociais, mas os econômicos ainda prevaleciam em 

detrimento do social. 
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A preocupação com o menor aumentava no Brasil, mas também era decorrente de 

uma pressão mundial. Em 20 de novembro de 1989 a Assembleia das Nações Unidas adotou 

a Convenção sobre os Direitos das Crianças e, “no ano seguinte, foi oficializado como lei 

internacional” (Estatuto da Criança e do Adolescente, 2007, p. 127). 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) 

8- As preocupações da população brasileira com a questão do menor e também decorrentes 

das discussões mundiais, foram base para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), que é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro, instituído pela Lei 

8.069 no dia 13 de julho de 1990, tendo como objetivo a proteção integral da criança e do 

adolescente. Volpi (2006) acrescenta outras diretrizes que contribuíram para a 

regulamentação do ECA, tais como: a Declaração dos Direitos da Criança (ONU, Resolução 

1.386, de 20 de novembro de 1959); Regras mínimas das Nações Unidas para administração 

da Justiça da Infância e da Juventude (ONU, Regras de Beijing, Resolução 40/33, de 29 de 

novembro de 1985) e as Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da Delinquência 

Juvenil (ONU, diretrizes de Riad, de 1º de março de 1988).  

Segundo as prescrições do ECA, a criança e o adolescente são concebidos como 

pessoas em desenvolvimento, sujeitos de direito e destinatários de proteção integral. Volpi 

(2006) menciona que a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento coloca aos 

participantes envolvidos na execução das medidas socioeducativas a missão de proteger, 

garantindo o conjunto de direitos e educar dando oportunidade à inserção do adolescente na 

vida social. Esse processo, segundo o autor, ocorre a partir de um conjunto de ações que 

propiciem a educação formal, profissionalização, saúde, lazer e demais direitos assegurados 

legalmente à criança e ao adolescente.  

Antes do ECA, os encaminhamentos de todos os menores abandonados ou que seus 

responsáveis não tinham condições financeiras para cuidar, era à FEBEM. Após a legislação 

do ECA, ficou estabelecido que seriam internados os jovens que cometessem ato infracional 

mediante grave ameaça ou violência a pessoa. Ressalta-se que, apesar das mudanças, os 

menores e suas famílias ainda estão submetidos às condições objetivas de pobreza e baixos 
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salários (quando há possibilidade de emprego) que podem ter como consequência os atos 

infracionais e, no limite, serem levados para instituições de internação
10

.  

A opinião de grande parte da população dos professores entrevistados por Escanuela 

(2009) é que uma das consequências das prescrições do ECA foi o aumento da criminalidade, 

posto que haveria menor punição por meio das medidas socioeducativas previstas no 

Estatuto. Essas opiniões desconsideram os fatos que desencadeiam tais práticas e que tem 

como consequência a cobrança de mais punição para os menores que cometem atos 

infracionais. Em sua pesquisa, Escanuela (2009) entrevistou um juiz da vara da infância e 

juventude de São Paulo que respondeu à pergunta sobre a importância da escola para o 

cumprimento das medidas socioeducativas dizendo “Não, em um contexto geral a escola não 

é determinante” (Escanuela, 2009, p. 36). O que se pode destacar é o fato de que algumas 

garantias das leis pensadas aos menores são entendidas como uma forma de impunidade e, o 

próprio juiz entrevistado assume que a escola de fato não é determinante nas medidas 

socioeducativas, portanto, o que é importante para esses jovens, segundo os entrevistados, é 

punição ou promoção social. 

Com relação às determinações judiciais, destaca-se a pesquisa de Miraglia (2005), que 

presenciou audiências realizadas na Vara da Infância e da Juventude e observou que o Poder 

Judiciário tem papel fundamental na constituição da identidade de “menor infrator”. Miraglia 

(2005) observou que nas audiências havia jogos de poder e autoridade por parte dos juízes 

que determinavam as medidas que os jovens que cometiam atos infracionais recebiam. A 

autora aponta que as medidas socioeducativas não garantem o desaparecimento das punições 

que tem início nas determinações dos juízes. 

Miraglia (2005, p. 92) presenciou oito audiências e pôde observar que 

Grosso modo, podemos descrever as audiências observadas da seguinte maneira: o caso é 

apresentado, o jovem é questionado quanto à veracidade das acusações que lhe são feitas, 

sendo a resposta, na maioria das vezes, afirmativa. Uma vez admitido o ato infracional por 

parte do acusado, o juiz determina a medida sócio-educativa que o adolescente vai receber. 

Teoricamente, acusação e defesa poderiam apresentar argumentos contra ou em favor do 

acusado, além de reivindicar uma medida mais leve ou mais dura. Na prática, no entanto, a 

apuração da culpabilidade em si parece uma mera formalidade. A solução para o conflito 

apresentado na audiência é resultado da decisão quase que exclusiva do juiz. 

 

                                                           
10

 Cabe mencionar que o limite mencionado, de internação, é o limite de acordo com as leis. Ressalta-se os 

índices de mortes violentas de jovens disponíveis no “Mapa da Violência 2012 - Crianças e Adolescentes do 

Brasil”. Os resultados apontam um crescimento de 8.132 – taxa de 11,9 em 2000 – para 8.686 – taxa de 13,8 

assassinatos para cada 100 mil crianças e adolescentes do país em 2010. De 99 países analisados, o Brasil 

ocupa a 4ª posição de países com maior número de homicídios de crianças e adolescentes. 
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O juiz deixa claro aos que iniciam como advogados, por exemplo, que a decisão final 

é dele e que é melhor para todos que este “acordo” seja cumprido, deixando de escutar as 

partes, inclusive o próprio menino. Em um dos casos, um jovem recebeu a medida de 

advertência por não parecer um criminoso (Miraglia, 2005). 

Por fim, o que Miraglia (2005) ressalta como característica das audiências é que 

sempre o juiz atuava informalmente (atendia celular, falava com o escrivão, falar alto com a 

mãe do adolescente) e, especialmente, as audiências tinham breve duração (em média, 20 

minutos) o que impedia, muitas vezes, que se identificassem os casos com a importância 

merecida. Todas as audiências tinham outra característica importante: uma lição era dada 

pelo juiz, muitas vezes os adolescentes e seus parentes presentes choravam “pela vergonha de 

ter um filho criminoso” (Miraglia, 2005 p. 94). Os adolescentes eram julgados moralmente 

em vez de serem julgados pelo ato infracional cometido. Estas características também podem 

ser observadas no documentário “Juízo” (Ramos, 2007) com cenas de uma Vara da Infância e 

Adolescência do Rio de Janeiro em que mostra as medidas socioeducativas definidas pelos 

juízes, a falta de regularidade nas decisões e as lições de moral que os juízes atribuem aos 

jovens e a seus pais presentes. 

No caso dos juízes pesquisados, uma “lição de moral” pode resolver o problema, 

outros sequer se preocupam com as formalidades, e o anteriormente citado, não considera a 

educação como determinante para as medidas socioeducativas. Essas situações são possíveis 

porque, de início, nas leis a educação escolar não é considerada prioridade. 

A educação é um direito garantido e estabelecido no Estatuto para todas as crianças e 

adolescentes. Na leitura integral do ECA, a cisão entre criança e adolescente e o menor fica 

clara. A educação escolar como direito universal, refere-se às crianças e adolescentes; as 

medidas socioeducativas, são destinadas e configuram os menores. 

De acordo com o ECA (1990), as medidas socioeducativas para os jovens que 

cometem atos infracionais consistem em: 

a) Advertência, que “consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e 

assinada” (Brasil, lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 115); 

b) Obrigação de reparar o dano, para que “o adolescente restitua a coisa, promova 

ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo à vítima” (Brasil, lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, art. 116); 

c) Prestação de serviços à comunidade, que “consiste na realização de tarefas gratuitas 

de interesse geral” (Brasil, lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 117); 
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d) Liberdade Assistida, quando se verifica a necessidade de acompanhamento da vida 

social do adolescente, sendo designado um orientador a fim de “promover socialmente o 

adolescente e sua família” (Brasil, lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 119, inciso I), 

supervisionar a frequência escolar, “diligenciar no sentido da profissionalização do 

adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho” (Brasil, lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, art. 119, inciso III) e apresentar relatório do “caso” (Brasil, lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, art. 119, inciso IV);  

e) Semiliberdade, que pode ser definido como forma de transição para o meio aberto 

ou ser determinado desde o início para a realização de atividades externas; 

f) Internação, que “constitui medida privativa de liberdade” (Brasil, lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, art. 121), que deve ser aplicada quando se tratar de ato infracional mediante 

grave ameaça ou violência à pessoa. 

De início, ressalta-se a seguinte contradição das medidas socioeducativas: a 

manutenção do menor internado garantiria sua reinserção social é ilusória. Esta contradição é 

ressaltada nos trabalhos pesquisados, mencionados mais à frente. 

Para os menores que frequentaram a instituição em que estagiei as medidas 

socioeducativas são consideradas punitivas. Muitas vezes os jovens não entendem o motivo 

de terem recebido tal ou qual medida socioeducativa, tornando-se para eles algo sem sentido. 

A contradição é tão evidente que um juiz da vara da infância do Rio de Janeiro, em um livro 

decorrente de um debate sobre a aplicação de medidas socioeducativas propostas pelo ECA, 

deu o seguinte depoimento: 

Eu me sinto constrangido – e é, para mim, uma contradição muito grande – em ter que aplicar 

medidas socioeducativas e, consequentemente, fazer juízo de valor das ações praticadas por 

crianças e adolescentes, e dizer que ela errou porque desrespeitou direitos de outrem, direitos 

patrimoniais, direitos à vida, à integridade física, quando o Estado – que represento, e que tem 

a maior responsabilidade de cumprir e fazer respeitar os direitos dessas crianças – não 

respeita. Muitas vezes me vejo diante de um questionamento, que eles não fazem, até porque 

não têm condições de fazê-lo, mas que eu mesmo me auto examino, examino minha 

consciência e pergunto: “Que moral tenho eu, Estado- Juiz, para repreender e aplicar medidas 

socioeducativas a crianças, quando eu Estado- Administrador não respeito os direitos 

fundamentais dessas crianças?” E essas crianças praticam, basicamente, atos infracionais 

análogos a crimes contra o patrimônio, que é resultado da miséria socioeconômica, que é 

responsabilidade de todos. Nós, como sociedade infratora, geramos essas crianças que, 

desprovidas de seus direitos fundamentais, acabam buscando a sobrevivência a partir da 

prática de pequenos ilícitos. (Darlan, 2000, apud Oliveira, 2002, p. 67). 

 

É evidente que o depoimento acima transcrito considera a contradição a partir da área 

do direito e responsabiliza a todos pelos atos infracionais cometidos pelas crianças e 

adolescentes, sem considerar os fatores sociais que influenciam essas atitudes. Seu incômodo 

fica evidente ao responsabilizar parte da culpa dos atos infracionais das crianças e 
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adolescentes ao Estado, à desigualdade social e à “sociedade infratora”, aquela que gera o 

infrator.  

A análise das leis referentes às crianças e jovens, aponta características históricas 

acerca da preocupação normalmente relacionada aos menores, predominantemente de 

assistência social, sem ter deixado totalmente de ser entendida como “caso de polícia”. Nota-

se também que uma instituição escolar é pouco mencionada, a não ser dentro de outra 

instituição de internação. 

 

9- Referente à lei nº 12.469, de 22 de dezembro de 2006 de São Paulo, que estabelece a 

criação da Fundação CASA, descreve-se os seis artigos que a compõe: o artigo 1º menciona 

as leis que são alteradas com sua criação; o artigo 2º define a alteração do nome da FEBEM 

para Fundação CASA (a característica de alteração de nome pode ser observada em todas as 

leis referente às instituições de internação); é estabelecido o prazo para seu funcionamento no 

artigo 3º; foi vetado o artigo 4º; o artigo 5º versa sobre as despesas resultantes da execução 

desta lei que “correrão à conta de dotações orçamentárias próprias”; e, por fim, a partir do 

artigo 6º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Observa-se que, mais uma vez, o 

único artigo significativo de alteração é referente ao nome da instituição. Supõe-se que as 

medidas da instituição são as mesmas de leis anteriores. 

Cabe ressaltar que, desde que o ECA entrou em vigor, as instituições de internação 

eram destinadas apenas aos jovens infratores, sendo responsabilidade do município abrigar as 

crianças abandonadas ou que os pais não tinham condições de criar. A especificidade da 

população atendida não era a principal característica para a mudança de nome da FEBEM 

para Fundação CASA. O que caracterizou a mudança foi a tentativa de tornar o atendimento 

mais democrático e humanizado, porém, sem alterar significativamente sua estrutura e 

finalidade. 

 

10- A partir das lacunas da lei referente às medidas socioeducativas, em 2006 é desenvolvido 

o SINASE que foi, de início, desenvolvido por diversas áreas do governo, representantes de 

entidades e especialistas na área, além de ser resultado de debates gerados pelo Sistema de 

Garantia de Direitos em todo o Brasil. O SINASE é uma tentativa de articulação entre 

diversos níveis de governo tendo a “co-responsabilidade da família, da sociedade e do 

Estado” para a “construção de um amplo pacto social em torno dessa coisa pública 

denominada SINASE” (SINASE, 2006, p. 12). 
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 O objetivo do SINASE é o de reafirmar a diretriz do ECA “sobre a natureza 

pedagógica da medida socioeducativa” (SINASE, 2006, p. 13), como um “guia” (p. 15) para 

a implementação das medidas socioeducativas. Em outras palavras, não se trata de algo novo, 

apenas uma tentativa de padronizar o que estava estabelecido no ECA, dado que o número de 

incidentes e reincidentes só tende a aumentar e constatarem que “a elevação do rigor das 

medidas não tem melhorado substancialmente a inclusão social dos egressos do sistema 

socioeducativo” (SINASE, 2006, p. 13). Nota-se que o dado de reincidentes é uma das 

justificações para a elaboração do SINASE, no entanto, o SINASE visa garantir o que está 

disposto no ECA – exatamente as medidas que não melhoram a inclusão dos infratores – de 

forma mais burocrática e exercendo mais contradição. 

O projeto pedagógico, mencionado com grande frequência, é definido no SINASE 

(2006, p. 47) da seguinte maneira: 

As Unidades e/ou programas de atendimento socioeducativo deverão construir seu projeto 

educativo contendo os princípios norteadores de sua proposta, o entendimento do trabalho que 

se quer organizar (o que queremos, por quê?) os objetivos (geral e específicos) e a organização 

que vai se dar para alcançar estes objetivos, tais como modelo de gestão, assembleias, equipes 

e outros, o detalhamento da rotina, o organograma, o fluxograma, o regimento interno, 

regulamento disciplinar, onde se incluem procedimentos que dizem respeito a atuação dos 

profissionais junto aos adolescentes, reuniões das equipes, estudos de caso, elaboração e 

acompanhamento do PIA
11

; 

 

Ao que se entende, o projeto pedagógico deve ser elaborado pelos profissionais que 

atuam juntamente com o jovem que cometeu o ato infracional, observando as necessidades da 

instituição, incluindo a elaboração e acompanhamento do PIA. Tal procedimento mostra um 

avanço que é a relativa autonomia da instituição para adequar um plano de acordo com as 

necessidades dos que frequentam. Porém, a definição de “projeto pedagógico” não é 

especificada com clareza em relação aos direitos do jovem, como no caso da educação 

escolar que, em meio às diversas burocracias mencionadas, pode se imaginar que está 

incluído no PIA, mas nada é explícito neste sentido. 

Outros termos são utilizados com a definição confusa, como se o entendimento fosse 

óbvio, tal como a garantia de que os adolescentes que cometeram um ato infracional tenham 

a “oportunidade de desenvolvimento e uma autêntica experiência de reconstrução de seu 

projeto de vida” (SINASE, 2006, p. 16). Além disso, esperar que as medidas socioeducativas 

contribuam para que o jovem reconstrua seu projeto de vida é perpetuar o pensamento de que 

                                                           
11

 PIA – Plano Individual de Atendimento, realizado pelos profissionais para cada menor atendido. 
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o único responsável por seu destino é o próprio jovem infrator que, ao repensar um projeto de 

vida, alteraria as condições objetivas de pobreza, por exemplo. 

 Algumas questões devem ser levantadas referentes ao SINASE. Propõe-se que sejam 

priorizadas as medidas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade e liberdade 

assistida) em detrimento das medidas com restrição de liberdade (semiliberdade ou 

internação). Ora, essa prioridade já estava claramente definida no ECA quando estabelecem 

que as medidas com restrição de liberdade só devem ser recorridas em casos extremos da 

conduta do jovem. Por outro lado, outra questão que se torna explícita no SINASE é que os 

adolescentes não podem ser vítimas de violência, algo que deveria ser evidente, mas que 

muitas vezes necessita ser claro para que se seja efetuado, o que aponta avanços relacionados 

ao SINASE. 

 Em meio a diversas siglas de órgãos responsáveis pelos adolescentes e neologismos 

(infracionaram, intersetorialidade, pactuação, proposta pedagógica garantista, entre outros), a 

compreensão do SINASE (2006) torna-se difícil, principalmente, por trazer poucos aspectos 

novos em relação ao que estava regulamentado ECA sobre os jovens infratores, ressaltando 

com maior ênfase características redundantes sobre as inúmeras instituições que precisam ser 

burocratizadas e regulamentadas para implementar as medidas socioeducativas. Em grande 

medida, o SINASE determina as “competências e atribuições dos entes federativos” 

(SINASE 2006, p. 35) anteriormente definidas na Constituição Federal, no ECA e demais leis 

federais; padronizar as entidades de atendimento; financiamentos, bem definidos nas origens 

orçamentárias, “transferência fundo a fundo” (p. 86), remuneração por serviços prestados, 

“celebração de convênios” (p. 87), “alternativas de repasse” (p. 87 e 88); método de gestão da 

instituição; Recursos Humanos; entre outras especificidades. 

 O SINASE apresenta dados importantes sobre as estatísticas em relação aos jovens 

infratores, tais como o número de adolescentes que cometem atos infracionais definidos por 

idade, região do país, etnia e tipo de medida socioeducativa que cumpre (apesar de não haver 

maiores discussões registradas sobre os resultados, além dos relatos dos dados obtidos), e 

reflexões acerca de práticas que precisam ser superadas tais como de “assistencialismo e/ou 

coerção”, tema já discutido nas pesquisas da FEBEM em 1983 registrada de forma muito 

mais ampla e crítica, aqui mencionadas. Também considera em um “parâmetro da gestão 

pedagógica” (SINASE, 2006 p. 51) que as medidas socioeducativas contribuam para a 

formação do adolescente, para que se torne “um cidadão autônomo e solidário, capaz de se 

relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua circunstância 
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e sem reincidir na prática de atos infracionais” (SINASE, 2006, p. 51). O SINASE propõe 

ainda atitudes mais democráticas em que os adolescentes participem do desenvolvimento das 

medidas socioeducativas. 

 Termos relacionados à educação escolar são frequentemente seguidos de termos 

relacionados à profissionalização e trabalho ao longo do SINASE (2006). O conceito de 

educação é definido como “Educar – particularmente no caso de adolescentes, - consiste em 

ensinar aquilo que se é” (SINASE, 2006, p. 53). Ressalta-se que no SINASE não se discute o 

que o adolescente infrator geralmente é (excluído), então se questiona como se pode ensinar 

se não há um conhecimento acerca dos fatores sociais que determinam em grande parte a 

vida dos menores. Limitar a educação em “ensinar o que se é”, não abrange as necessidades 

de todos em ter conhecimentos sobre o mundo que vivem, em como se adaptar e resistir de 

forma consciente à sociedade, entre outros elementos que a educação deve contribuir, para, 

enfim, que o jovem desenvolva sua crítica de fato. Em outro momento é mencionado o 

“Paradigma do Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento” (SINASE, 2006, p. 60): 

Toda pessoa nasce com um potencial e tem direito de desenvolvê-lo. Para desenvolver o seu 

potencial as pessoas precisam de oportunidade. O que uma pessoa se torna ao longo da vida 

depende de duas coisas: as oportunidades que tem e as escolhas que fez. Além de ter 

oportunidades as pessoas precisam ser preparadas para fazer escolhas”. Portanto, as pessoas 

devem ser dotadas de critérios para avaliar e tomar decisões fundamentadas. 

 

A citação inserida no SINASE, acima mencionada, apresenta, na realidade, uma das 

contradições do capitalismo: as oportunidades não são iguais para todos e muitos não 

receberam a educação necessária para fazer boas escolhas, contudo, todos são cobrados 

igualmente pelo seu sucesso na vida, entendendo que os responsáveis por isso são os próprios 

sujeitos.  

Com relação ao diagnóstico “polidimensional” são consideradas intervenções técnicas 

nas áreas: Jurídica, Saúde, Psicológica, Social e Pedagógica, definindo-se a última com metas 

relativas à “escolarização, profissionalização, cultura, lazer e esporte, oficinas e autocuidado. 

Ressalta interesses, potencialidades, dificuldades, necessidades, avanços e retrocessos. 

Registra as alterações (avanços e retrocessos) que orientarão na pactuação de novas metas” 

(SINASE, 2006, p. 61).  

Em 18 de janeiro de 2012 o SINASE foi instituído (Brasil, lei nº 12.594), alterando 

artigos presentes no ECA, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), entre outras leis e 

decretos alterados. Apesar dessas alterações, em quase todos os artigos do SINASE se recorre 
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ao ECA para defini-los e, em quase toda a sua totalidade, os artigos versam sobre novas 

características do atendimento socioeducativo especialmente para definir exaustivamente as 

competências de cada órgão ou entidade, tornando-os mais coerentes, mas também muito 

mais burocráticos. 

É importante ressaltar que em sete momentos os artigos do SINASE (Brasil, lei nº 

12.594, de 18 de janeiro de 2012) se referem à educação, que merecem ser mencionados: 

1) No artigo 8º, que prevê articulações com as áreas da educação, saúde, assistência 

social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte;  

2) No artigo 11, inciso I, que requer a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas 

pedagógicas para a inscrição dos programas de atendimento; 

3) No artigo 12, que definem a equipe técnica, incluindo um profissional da área da 

saúde, educação e assistência social;  

4) No artigo 15, que versa sobre os programas de privação de liberdade e, no inciso I, 

exige “a comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações 

adequadas e em conformidade com as normas de referência”;  

5) No artigo 22, inciso IV, que define o objetivo da avaliação em sua eficácia do projeto 

pedagógico; 

6) No artigo 25, inciso I, definindo que a avaliação deve verificar a situação do 

adolescente, “tomando por base suas perspectivas educacionais, sociais, profissionais 

e familiares”; 

7) No artigo 82, definindo que os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

em todos os níveis federados, tem o prazo de um ano para “garantir a inserção de 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na rede pública de educação, 

em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e níveis 

de instrução”. 

Apesar de alguns artigos definirem com clareza que os adolescentes que cumprem 

medidas socioeducativas precisam estar matriculados e frequentando as escolas, a educação 

escolar não parece ser a prioridade das medidas socioeducativas se comparadas às leis 

referentes à assistência social ou à padronização do atendimento em outros segmentos. Os 

artigos acima mencionados apresentam uma definição vaga de “projeto pedagógico”, o que 

permite brechas na lei e, consequentemente, a não garantia de direitos. 

O SINASE regulamenta artigos que já estavam definidos no ECA e não mostra 

avanços significativos na forma de se pensar os atendimentos socioeducativos em 
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comparação ao ECA, tendo como prioridade a burocratização dos atendimentos 

socioeducativos.  

Os artigos que versam sobre as medidas socioeducativas, específicos para os jovens 

que cometem atos infracionais e são flagrados, permitem concluir que há poucas mudanças 

históricas consideráveis, a não ser por sua denominação, que recebe o título de 

“socioeducativo”, mas que mantém práticas antigas de promoção social e, principalmente, de 

punição. Contudo, o maior questionamento relacionado ao SINASE parece ser referente às 

diversas medidas que só são pensadas e efetivadas após a infração do jovem. Se há poucos 

questionamentos referentes à educação dos jovens que estão cumprindo medidas 

socioeducativas, aos menores que estão em situação de rua, por exemplo, inexistem. 

Para entender a educação dos jovens socialmente excluídos, selecionou-se trabalhos 

referentes à educação dos que cumprem medida socioeducativa de internação.  No próximo 

item é analisado como os pesquisadores e os profissionais das instituições socioeducativas 

entendem a educação dos jovens socialmente excluídos. 
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3.2. Educação em instituições socioeducativas 

O objetivo deste item é apresentar o levantamento bibliográfico relacionado à 

educação escolar para infratores que cumprem a medida socioeducativa de internação. A 

seleção dos trabalhos acadêmicos, dissertações e teses, sobre o tema da pesquisa, foi obtida 

nos sites de banco de teses, principalmente a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (bdtd.ibict.br) e sites de universidades, por meio das palavras-chave “educação” 

e “escola” relacionadas a “FEBEM”, “Fundação CASA” e “medidas socioeducativas”, 

devido às variações dos nomes da instituição e termos utilizados no decorrer das últimas 

décadas. A seleção dos termos tem a finalidade de encontrar trabalhos que discutem a 

educação em instituições socioeducativas de internação ou relacionada a outras medidas 

socioeducativas, em específico, a Prestação de Serviço à Comunidade, Semiliberdade e 

Liberdade Assistida. É possível encontrar diversos trabalhos sobre o tema “medidas 

socioeducativas”, mas foram selecionados apenas aqueles que investigam a educação escolar, 

nos últimos cinco anos. Com esses critérios, restaram cinco trabalhos nos sites pesquisados 

que analisam a educação e a internação de menores. Optou-se por selecionar também dois 

trabalhos que não tem ligação direta com o tema da educação para entender algumas 

peculiaridades da instituição: um deles estuda se houve diferenças institucionais após a 

mudança de nome da FEBEM para Fundação CASA, evidenciando que houve diferenças 

mínimas; o outro estuda a violência sob as formas coercitivas em relação aos jovens dessa 

instituição.  

 Os cinco trabalhos selecionados sobre a educação de menores internados em 

instituições socioeducativas foram: Lopes (2006), Saliba (2006), Finoqueto (2007), Lima 

(2007), Lima (2010); os trabalhos que especificam as mudanças entre FEBEM e Fundação 

CASA e seu caráter coercitivo foram: Yokomisso (2007) e Franco (2008). Os trabalhos 

levantados apresentam resultados dos cinco anos anteriores ao início da presente pesquisa, 

incluindo o período de transição entre FEBEM e Fundação CASA.  

Ressalta-se que todas as pesquisas arroladas destacam o caráter coercitivo, punitivo, 

violento e prisional da antiga FEBEM, que continuam a se repetir na atual Fundação CASA. 

O quadro a seguir apresenta características que os trabalhos discutem com maior frequência 

ou destacam ser relevantes em suas discussões. O quadro é formulado por essas 

características e as referências dos trabalhos. As características identificadas foram marcadas 

com “x” na respectiva referência. 
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Quadro 2. Características mencionadas nos trabalhos levantados sobre a educação e violência nas instituições 

socioeducativas de internação 

Características Trabalhos selecionados 

  Educação   Violência 

  

Lopes 

(2006) 

Saliba 

(2006) 

Finoqueto 

(2007) 

Lima 

(2007) 

Lima 

(2010) 

Franco 

(2008) 

Yokomisso 

(2007) 

Coerção e punição x x x x x x x 

Caráter prisional x x x x x x x 

Pedagogia não é prioridade para os 

jovens e instituição 
x x x x x    

Professores se sentem ameaçados pelos 

jovens 
x x x x x    

Profissionais sentem medo e acreditam 

que não podem demonstrá-lo 
     x x 

Consideram possível a educação na 

internação 
x  x x x    

Internação não resolve a transgressão x x x x x    

Citam a existência das ONGs x x   x    

Melhorias após convênio com ONG     x    

Problemas após convênio com ONG  x       

Necessidade de "família estruturada" 

para ressocialização 
x  x  x    

Necessidade de "assistência social" para 

ressocialização 
x   x x x     

Nota: Os termos utilizados para as características do quadro foram baseados nas teses e dissertações. 

 

Os cinco trabalhos que investigaram a educação, concluem que a educação escolar 

não é entendida como prioridade para jovens que estão cumprindo medidas de internação, 

nem para a instituição em que é cumprida, ainda que contrarie o que é previsto no ECA. As 

escolas existem nas instituições, mas, as aulas são consideradas uma forma de ocupar o 

tempo dos menores. As aulas são frequentemente canceladas quando os menores estão 

agitados ou, supostamente, organizando fugas. Conclui-se que as aulas não são a prioridade. 

A prioridade é conter os menores. 

Nos cinco primeiros casos, os professores se sentem ameaçados pelos jovens, não 

possuem nenhum tipo de autoridade e tentam realizar o seu trabalho de forma adaptada, dada 

as circunstâncias da instituição que é quem estabelece as regras da escola (inclusive quando 

terá ou não terá aula). Cabe ressaltar que algumas pesquisas (Finoqueto, 2007; Lima, 2007; 

Lima, 2010; Lopes, 2007) parecem considerar possível uma educação no sistema de 

internação, com possibilidade de “reinserção social”. Apesar de aparentar uma contradição 

com a possibilidade de reinserção social, é consenso que a internação não resolve a questão 

da criminalidade e alguns pesquisadores citados ressaltam as altas reincidências daqueles que 

cometem infrações. 
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Opiniões sobre as organizações não-governamentais (ONGs) que prestam serviços às 

Fundações CASA também foram coligidas: Lopes (2006), que apenas as mencionam; Já 

Lima (2010) e Saliba (2006) concluíram resultados diferentes: o primeiro aponta melhorias 

nos atendimentos após o convênio com as ONGs, porém, o segundo denuncia como as 

medidas de liberdade assistida têm sido fortemente condenadas aos jovens após o convênio 

com as ONGs, tornando os jovens uma fonte de dinheiro. Para a ressocialização dos 

adolescentes que cometeram atos infracionais muitos autores consideram que as principais 

medidas são: uma “família estruturada” (Finoqueto, 2007; Lima, 2010; Lopes, 2007) e 

medidas de assistência social (Finoqueto, 2007; Lima, 2007; Lima 2010; Lopes, 2007). Essas 

conclusões são importantes para constatar que os trabalhos científicos reiteram que os jovens 

e suas famílias são responsabilizados pelos atos infracionais. 

Não se pode renunciar os elementos naturalistas e as relações biológicas entre os 

membros familiares. Desconsidera-se, no entanto, que a família é socialmente constituída, 

contribuindo para a sua conservação ideológica (Horkheimer; Adorno, 1973).  Freud 

compreende o lugar socialmente definido da família, no qual se forma a estrutura da 

personalidade. “Só a família podia causar nos indivíduos uma identificação com a autoridade, 

idealizada como ética do trabalho, que substituiu funcionalmente o domínio imediato do 

senhor sobre os servos da época medial”, destacam Horkheimer e Adorno (1973, p. 137), 

apontando a função da família na sociedade atual: a família convertera-se em agente da 

sociedade, que racionalizava o elemento irracional da força. A crise da família também tem 

sua origem social. “A família cumpre cada vez menos a função de aprendizagem e educação” 

(Horkheimer; Adorno, 1973, p. 143) porque a formação cultural perdeu sua utilidade prática. 

O momento de renúncia pessoal não decorre da proibição familiar, pelo menos não 

inteiramente, mas da frieza, da indiferença, “tanto mais penetrante quanto mais desagregada e 

permeável a família se torna” (Horkheimer; Adorno, 1973, p. 143). A frieza, existente 

também na atmosfera da família, é percebida pelo inconsciente infantil. “O fenômeno da 

delinquência infantil é indicativo do estado atual da família como tal” (Horkheimer; Adorno, 

1973, p. 143), estado atual de frieza em uma sociedade em que os indivíduos são 

substituíveis. Observa-se que a real crise não decorre da ausência de uma “família 

estruturada”, tal como ressaltado em diversos trabalhos. Reduzir a responsabilidade da 

existência de menores às suas famílias, que também são consequência da sociedade atual, é 

ideológico, pois isenta a sociedade de crítica.  
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Com relação às pesquisas relacionadas à violência e às possíveis mudanças 

institucionais da FEBEM para Fundação CASA, Franco (2008) e Yokomiso (2007) 

compartilham da ideia de que os funcionários afirmam não poder demonstrar medo, mas que 

é este o sentimento que a instituição desperta, e que há ataques recíprocos entre os 

funcionários (da equipe que controla os jovens) e os adolescentes. 

 Das pesquisas mencionadas, observou-se que a educação não é tida realmente como 

prioridade na prática da instituição, muitas vezes nem para os professores ou entrevistados. 

As medidas de assistência social, além de atendimentos psicológicos, psicossociais, 

religiosos, elaboração de projetos de vida, entre outros, tomam a frente para a adaptação dos 

sujeitos. A partir das pesquisas apresentadas, pode-se compreender como a educação é 

oferecida nas instituições de internação de jovens que cometeram atos infracionais, que são, 

quase sempre, de punição, mascaradas de educação e assistência social.  

 Os apontamentos realizados neste item são importantes para se entender como a 

educação escolar é efetuada como medida socioeducativa de internação. Pensando a 

educação escolar como uma maneira de se formar indivíduos críticos e autônomos, além de 

ser uma forma possível de se contrapor à barbárie, parece que o papel da escola na internação 

parece não ser relevante justamente porque o propósito de se internar um jovem não é sua 

formação que, como discutido anteriormente, é de fato impossível nas instituições totais. 

Muitos pontos já mencionados apontam que as medidas socioeducativas são efetuadas como 

punição pelo ato cometido pelo jovem ou como assistência social, limitando-se a 

compreender que ele é o único responsável pela condição de infrator e desconsiderando as 

características da sociedade capitalista que produz a exclusão social das crianças e dos 

jovens. 
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4.  Escola Oficina do Parque Dom Pedro: uma escola para menores 

Pouco se sabe sobre a Escola Oficina do Parque Dom Pedro, pois há pouco material 

oficial disponível e, aquele encontrado, é disperso. Um dos objetivos desta pesquisa é 

caracterizar o projeto e a existência da Escola Oficina, a fim de compreender sua experiência 

como escola para meninos e meninas que viviam na Praça da Sé. 

Neste item são apresentadas as informações obtidas sobre a Escola e as entrevistas 

realizadas com pessoas que tiveram envolvimento, direta ou indiretamente com a Escola 

Oficina: propositora do projeto; pessoas com reflexões e experiência a cerca da questão do 

menor, que contribuíram para pensar o projeto da Escola Oficina; assessor; e professor. 

As entrevistas são importantes para entender detalhes sobre a instituição e seu 

funcionamento, bem como sua proposta, seus princípios educativos, dificuldades, resultados 

e, mais especificamente, lembranças e experiências das pessoas que estiveram lá, dados que 

não são explícitos em documentos. A entrevista semiestruturada está transcrita em anexo I, 

com perguntas elaboradas especificamente para cada entrevistado, de acordo com sua relação 

com a Escola Oficina, em que o sujeito pôde falar sobre suas experiências e lembranças. 

Segundo Selltiz (et al, 1975), as entrevistas semiestruturadas são mais flexíveis permitindo 

que o entrevistado se sinta mais motivado a responder, e também possibilita que o 

pesquisador observe de que forma é respondido. Conforme mencionado anteriormente, foi 

solicitado que as pessoas autorizassem o uso de seus nomes relacionados à entrevista 

concedida. As citações referentes às entrevistas são feitas identificando o entrevistado entre 

parênteses ou na frase mencionada. Em citações literais as páginas são identificadas de 

acordo com as transcrições em anexo I: Warde: p. 104 – p. 108; Bueno: p. 109 – p. 118; 

Barreira: p. 119 – p. 139; Salles: p. 140 – p. 150. 

Os subitens que organizam as informações correspondem a: 4.1. Da organização 

administrativa e curricular, composta por: a) Proposição e implantação da Escola Oficina; b) 

A equipe; 4.2. Do funcionamento e dinâmica da EO, composta por a) inauguração; b) O 

alunado; c) A violência; d) As oficinas; e) Questão do menor: assistencialismo, polícia e 

educação; f) Considerações dos Entrevistados; g) A desarticulação da equipe e transferência 

da Escola Oficina para a FEBEM; h) Resultados observados da Escola Oficina. 
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4.1. Da organização administrativa e curricular 

a) Proposição e implantação da Escola Oficina 

Barreira inicia a entrevista dizendo que não é possível entender a Escola Oficina 

deslocada da história, motivo pelo qual é importante entender as medidas de assistência 

social presentes à época. Desde 1942, com a LBA, que foi inicialmente pensada para assistir 

os órfãos da guerra, há na história brasileira características de assistência social importantes. 

Nestas ocasiões, as primeiras damas passam a desempenhar papéis relevantes para as 

políticas de assistência social no Brasil (Barreira). Os anos de 1980 marcam um momento 

político histórico no Brasil de reabertura política, com um processo de redemocratização após 

a ditadura (Barreira). O governo de Franco Montoro em São Paulo foi o primeiro após o 

regime militar, o primeiro governador eleito e, segundo Barreira, Lucy Montoro, primeira 

dama, gostaria de resolver a situação das crianças que se encontravam na Praça da Sé. A 

pessoa responsável por apresentar uma proposta foi a prof.ª Dr.ª Mirian Jorge Warde, então 

coordenadora da COGSP, órgão que a Escola Oficina ficou vinculada conforme consta do 

Decreto nº 24093, de 9 de outubro de 1985. Salles não participou diretamente da Escola 

Oficina, mas fazia parte deste grupo de pessoas que refletiam sobre a questão do menor e em 

soluções que se distinguissem daquelas oferecidas pela assistência social ou pela polícia. 

Acrescenta:  

Uma [das pessoas importantes para se entender a Escola Oficina] é a Mirian porque ela teve 

um papel estratégico importante nessa experiência. Ela tinha um cargo importante na COGSP 

e foi responsável pela flexibilização e inserção da Escola Oficina na maneira que teve, um 

modelo heterodoxo em relação à escola da rede (Salles, p. 140). 

Coube então à profª Mirian Warde e à COGSP, instância da Secretaria que 

encaminhara a proposta inicial, a incubência de elaborar o projeto para “oferecer aos 

‘meninos de rua’ uma alternativa de inserção digna na vida social e que o fizesse no âmbito 

da educação” (Processo CEE n° 1237, de 25 de setembro de 1985, p. 1). 

Mirian Warde propôs o projeto da Escola Oficina à Secretaria de Educação. Segundo 

Warde, a iniciativa de uma resposta para os então considerados “menores de rua” foi de Lucy 

Montoro, que era uma boa e experiente assistente social e sabia que de sua área não teria 

respostas novas e relevantes. Ressalta-se também que na campanha de Montoro, bem como 

da maioria dos candidatos da época, a questão do menor era tratada como prioridade para o 

governo, e Lucy e Franco Montoro cobraram de Paulo Renato, então secretário da educação, 

uma iniciativa que pudesse ser multiplicada a outras cidades do Estado e até mesmo do país.  
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Pelo fato de Warde ter qualidades que se distinguiam dos demais subordinados do 

secretário de educação – por ser acadêmica, por ter formação como educadora, por ser 

intelectual e politicamente diferençada –, Paulo Renato a escolheu para essa tarefa. Warde (p. 

105) aponta que: “Poderia não tê-lo feito? Talvez, se fosse tão inconsequente social, política 

e intelectualmente quanto costumavam e costumam ser os administradores do estado”. A 

questão do menor tomou uma proporção tão grande que não poderia mais depender da 

sociedade civil para transformá-la, era necessário uma atitude do Estado. “A ‘questão do 

menor’ é uma questão social, estrutural, que demanda respostas equivalentes. Daí que, a 

educação é uma dessas respostas; não é a única, mas quiçá é a primeira e por isso 

determinante” (Warde, p. 104). Ao aceitar a responsabilidade por alguma iniciativa, de 

pronto estabeleceu que deveria ser no âmbito da educação e, para pensar as “questões dos 

menores”, bem como as especificidades da organização de uma escola, precisaria de um 

equipe mais preparada, fato que o secretário também acolheu. 

Warde defende que a escola deve ser pública e universal, independentemente de cor, 

raça, credo, religião ou local de moradia. “Se todo menino tem de ter acesso aos saberes 

elementares, às ciências, à literatura etc., então o menino de rua está incluído. Simples assim. 

Qualquer outro padrão de escola que não ofereça os mesmos conhecimentos da escola 

comum é coisa de padre ou de assistente social” (p. 105). 

A Escola Oficina é “uma tentativa de avançar no propósito de atender às necessidades 

da população de menores de rua numa perspectiva educacional, ao invés de entender que os 

problemas vividos por eles são casos de polícia ou de promoção social”, acrescenta Sass 

(1986, p. 1). As citações ressaltam como as respostas da época para a “questão do menor” 

não tinham a educação como prioridade. 

Na elaboração do projeto de criação da Escola Oficina, Warde aponta que os 

princípios pedagógicos adotados foram os mesmos da escola pública e os elementos que 

diferençavam, tais como procedimentos em sala de aula, as atividades propostas e dinâmica 

das disciplinas, eram decididos com a equipe de trabalho da escola.  

O projeto da Escola Oficina, aprovado pelo SE, foi proposto ao CEE e recebeu o 

parecer CEE nº 138/84, processo CEE nº 2561/83, e novamente foi aprovado em sessão 

plenária de 8 de fevereiro de 1984 (Ata 1143a), por unanimidade. Do parecer consta as 

medidas a serem tomadas referentes ao “Plano de Trabalho Anual”: uma medida do governo 

do Estado de São Paulo que contava com a criação de ensinos supletivos; municipalização da 
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educação pré-escolar; e a criação da Escola Oficina. Com relação a esta, a meta e recursos 

foram definidos como:  

Atender 5% da população que se encontra fora do ensino regular do 1º grau, com o 

desenvolvimento de duas experiências-piloto em 1985, para atingir, inicialmente, 2.000 alunos 

na zona periférica da Grande São Paulo e um município do Estado. Recursos – Tesouro da 

União’’SEPS/PRODASEC – Cr$............26.000.000,00 (CEE, parecer nº 138/84, fl. 2) 

Tal como é ressaltado posteriormente, a Escola Oficina se localizava, desde seu 

projeto, no centro da cidade de São Paulo, no Parque Dom Pedro. Apenas uma Escola foi 

criada em São Paulo e não era considerada uma escola “experimental” para quem a idealizou. 

Vale mencionar que a Escola Oficina não atendia dois mil alunos, tendo, em média, cerca 

duzentos alunos matriculados, lembrando que foi implantada somente a unidade central, na 

cidade de São Paulo. 

Warde era intransigente em que não considerassem a Escola Oficina como uma escola 

“experimental” decorrente de considerações teóricas e políticas. Em primeiro lugar, porque 

era contra experimentos pedagógicos ou projetos especiais que implicavam condições 

privilegiadas; em segundo lugar, porque estudou a fundo experimentos políticos da década de 

50 a 70 e percebeu que não tinham como dar certo porque foram constituídas com condições 

de existência que eram exatamente a excepcionalidade dentro da qual funcionaram; em 

terceiro lugar, porque tinha a expectativa de que a Escola Oficina fosse incorporada à rede 

regular de ensino sem traumas; por fim, não queria que a Escola Oficina fosse avaliada como 

“experimento” após algum tempo: “se aprovada, ela seria incorporada à rede regular, se não 

aprovada ‘como experimento’ ela poderia ser interrompida pelo Conselho Estadual da 

Educação a quem cabia a aprovação e a avaliação final” (Warde, p. 106). 

Uma das ações principais da Escola Oficina era a oferta educacional em nível de 1º 

grau para atender jovens que não tinham acesso; seleção da área para implantação da Escola; 

seleção e capacitação dos profissionais; elaboração da proposta educacional; e adaptação dos 

recursos físicos e materiais para instalação das escolas, supondo que haveria mais de uma, 

conforme a interpretação anterior (Parecer CEE nº 138/84). 

Do projeto apresentado ao CEE, são destacáveis o fato de ser uma proposta 

educacional; evitar o caráter assistêncialista, sem ignorar as condições que os menores 

vivem; não ser uma escola que visasse a qualificação do aluno para uma profissão, mas, 

antes, a preparação para uma atividade regular e remunerada, oferecendo os instrumentos aos 

seus alunos; não se diferençar das escolas comuns quanto aos conhecimentos fundamentais 

oferecidos, diferençando-se, no que se refere ao currículo, por incluir atividades produtivas, 
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culturais, atendimento à saúde e no modo de funcionamento da administração pública; 

mesmo tendo em vista a criação de outras Escolas Oficinas, o projeto não foi proposto como 

escola experimental (Processo CEE n° 1237, de 25 de setembro de 1985)
12

. 

Os objetivos da Escola Oficina descritos no projeto de criação correspondem à 

formação de crianças e jovens, desenvolvendo suas potencialidades como elementos para 

auto regularização, preparação para o trabalho e exercício consciente da cidadania; e à 

adequação de atividades de sobrevivência da clientela por meio de formas alternativas de 

trabalho produtivo (Processo CEE n° 1237, de 25 de setembro de 1985). 

O decreto nº 24.093, de 9 de outubro de 1985 de São Paulo, que cria a Escola Oficina 

do Parque Dom Pedro e toma providências correlatas, promulgado por Franco Montoro, 

governador do Estado de São Paulo, considera o grande contingente de crianças e jovens que 

se encontravam “fora do ensino regular sobrevivendo precariamente nas ruas da cidade de 

São Paulo, mediante subemprego e/ou ocupações ocasionais” (Decreto nº 24.093, de 9 de 

outubro de 1985, ementa). É então criada a Escola Oficina nos seguintes termos: 

Artigo 1º É criada, na Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo, da Secretaria da Educação, a Escola-Oficina de 1º Grau do "Parque D. Pedro", 

subordinada ao Coordenador, com os seguintes objetivos: 

I - propiciar a crianças e jovens da faixa de idade entre 7 e 17 anos a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, preparação para 

o trabalho e para o exercício consciente da cidadania; 

II - levar o aluno a obter escolaridade equivalente ao 1º grau e garantir a continuidade de seus 

estudos; 

III - adequar suas atividades de sobrevivência, através da organização de formas alternativas 

de trabalho produtivo, respeitadas as características da faixa etária, suas necessidades de justa 

remuneração e seus direitos fundamentais de Saúde, Educação, Lazer e demais direitos 

sociais. 

Parágrafo único - A Escola-Oficina de 1º Grau do "Parque D.Pedro" será instalada na região 

central do Município de São Paulo. 

 

A Escola Oficina, diferentemente das demais escolas públicas, ficou vinculada à 

COGSP. Cabe também destacar que no artigo 2º do Decreto 24093/85 a Escola Oficina é 

integrada ao Sistema Estadual de Ensino, “configurando-se como uma escola pública regular 

de ensino”, não se tratava, portanto, de uma escola experimental. No parágrafo único destaca-

se a contradição da informação do Parecer CEE 183/84: a Escola foi instalada na região 

central do Município de São Paulo. 

É de se notar que um dos objetivos da Escola Oficina é “propiciar elementos de auto 

realização, preparação para o trabalho produtivo”, e “exercício consciente da cidadania”; bem 

como garantir que os alunos concluam “o 1º grau e sejam encaminhados para a continuidade 
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 Características também mencionadas na dissertação de Freire (1995). 
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dos estudos”. Estas informações ressaltam que não se tratava de uma escola 

profissionalizante e pretendia garantir a continuidade dos estudos dos alunos. 

Em relação ao calendário escolar, o projeto previa que os alunos manteriam atividades 

curriculares e produtivas, de segunda a sábado, nos três períodos do dia, respeitado o horário 

que o aluno e a equipe técnica julgavam mais adequado. Aos fins de semana, seriam 

mantidas atividades culturais e recreativas. Estabelecia-se com os alunos os períodos de 

férias, com férias para os profissionais da escola, em sistema rotativo. As matrículas não 

tinham prazo para sua efetivação (Processo CEE n° 1237, de 25 de setembro de 1985). Em 11 

de outubro de 1985 é publicado em Diário Oficial do Estado de São Paulo a Resolução SE e 

Deliberação SE para instalação e funcionamento da Escola Oficina do Parque Dom Pedro. 

As informações de Sass (1986), em uma entrevista cedida ao CFP, revista Ciência e 

Profissão, corroboram ao que foi proposto no projeto ao dizer que a Escola Oficina atenderia 

um tipo específico de alunado: crianças e jovens que viviam nas ruas centrais de São Paulo. 

Tratava-se de uma escola pública de 1º grau, cujo currículo foi organizado de forma não 

seriada, permitindo ao aluno matricular-se em qualquer época do ano e seu currículo seria 

adaptado em termos de horário e unidade de conhecimento (Sass, 1986).  

De início, o nome da Escola Oficina foi proposto como “Escola Oficina Pedro Bala”. 

Registra-se que Pedro Bala era o personagem fictício de um menino que vivia nas ruas da 

Bahia, da obra de Jorge Amado, Capitães de Areia. A proposta não foi aceita pelo governo do 

Estado de São Paulo, pois, segundo Sass “é provável que os burocratas do governo tenham 

recusado o nome da escola porque Jorge Amado, autor de Capitães de Areia, publicado em 

1937, era comunista e havia sido eleito deputado federal pelo PCB, em 1946, tendo sido 

cassado em 1948. Com a recusa do nome Pedro Bala, optamos por manter Escola Oficina do 

P. Dom Pedro, correspondente ao local que a escola foi implantada” (informação verbal)
13

. 

Salles (p. 146), lembrando-se de discussões relacionadas ao nome da escola “Escola 

Oficina”, aponta que o termo teve a intenção de que ela estivesse “ligada à realidade, do 

concreto, objetivo”. A escola foi organizada em oficinas de matemática, oficinas de 

alfabetização, bem como oficinas de marcenaria ou oficinas de eletricidade. Seus 

organizadores sabiam que as crianças e os jovens que vivam nas ruas necessitavam de meios 

de sobrevivência, então a escola disponibilizava oficinas em que os alunos aprendiam 

conteúdos técnicos mínimos, não visando à especialização, mas alguma rentabilidade que era 
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 Informação fornecida por Odair Sass, em orientação da presente dissertação. 
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dada em forma de salário pelo Estado (Sass, 1986). Sass (1986) ressalta que a Escola Oficina 

não era uma escola profissionalizante, não tinha o objetivo de formar especialistas, mas para 

se produzir objetos, é preciso ter conteúdos técnicos mínimos. A Escola Oficina tinha a 

intensão de que os alunos pudessem garantir sua sobrevivência e se preparassem para o 

trabalho ao entenderem as relações de trabalho da sociedade (Sass, 1986). 

Antes de ser implantada, a proposta da Escola Oficina foi cuidadosamente discutida. 

Segundo Barreira, após o corpo docente ser sido selecionado, reuniram-se durante cerca de 

seis meses para participar da elaboração do projeto pedagógico da escola, que deveria ser 

diferençado dadas as peculiaridades do futuro alunado. O grupo leu textos sobre a teoria do 

capital humano, educação para/pelo trabalho; assistiram e debateram filmes sobre 

experiências correlatas nos Estados Unidos; realizaram reuniões pedagógicas por disciplina 

(Português, Matemática, História, Geografia, Artes e Educação Física), para debater as 

propostas específicas de cada uma delas; reuniões gerais em que todos participavam e os 

professores apresentavam as propostas pedagógicas de cada oficina, seguidas de críticas e 

sugestões; reuniões entre direção da escola e professores ao final de cada dia de aula para 

discutir problemas e avaliar o dia. Barreira considerou esta fase como um rico aprendizado 

em que nunca aprendeu tanto sobre ensino das diversas disciplinas escolares que compunham 

a matriz curricular dos cursos de primeiro grau. 

O centro de São Paulo foi primordial para a implantação da Escola, dado que era o 

local em que a maioria dos menores viviam e, caso a escola fosse inaugurada na periferia, 

muito provavelmente essas crianças e adolescentes não a frequentariam. Bueno recorda-se 

que o prédio da Escola Oficina era muito bonito e foi totalmente restaurado, pois 

consideravam que a arquitetura é importante para compor um local em que as pessoas se 

sintam bem. A biblioteca ficava aberta o tempo todo para que os alunos pegassem livros e 

ficava localizada no centro da Escola. O ambiente era muito importante, pois, Bueno imagina 

que, para as crianças que dormem na rua, no “quentinho” do metrô, andando com cobertores 

e chegam a um lugar agradável em que são bem recebidas, elas passam a querer estar nesse 

lugar. 

A equipe diretora e o corpo docente debateram estratégias para busca e recepção dos 

futuros alunos “crianças, pré-adolescentes e adolescentes que perambulavam pelas ruas do 

centro antigo da cidade de São Paulo, então rotulados e estigmatizados como 
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‘trombadinhas
14

’” (Barreira, p. 123). A estratégia definida foi a de encontrá-los no meio em 

que viviam, as ruas da cidade, anunciando a abertura da Escola. Aos poucos, as crianças 

chegavam e faziam o reconhecimento do território, para identificar se correspondia ao que 

lhes fora dito e, de fato, encontraram no espaço físico serviços para atender algumas de suas 

necessidades “tais como lavanderia, chuveiro, refeitório e ‘salas de aula’ (oficinas) 

compostas de móveis escolares e materiais didáticos, mas dispostos de um jeito que não 

correspondia ao jeito consagrado pela escola dita regular” (Barreira, p. 123), como estão 

descritas no item “as oficinas”. 

As características da Escola Oficina permitem compreender os motivos de sua 

elaboração, a prioridade da educação escolar, e as justificativas para seu nome, local de 

implantação e equipe técnica. No próximo item, são apontadas as peculiaridades da equipe 

selecionada. 

 

 

b) A equipe 

 Algumas das pessoas que compunham a equipe foram recordadas e mencionadas nas 

entrevistas de alguma maneira: os que compuseram a equipe técnico-administrativa; o 

assessor; os professores e pessoas envolvidas com as oficinas; pessoas que tiveram 

envolvimento importante, embora indireto; entre outros funcionários. 

O corpo docente e de funcionários da Escola Oficina foi recrutado da rede pública 

estadual, mediante seleção, e solicitado o afastamento destes profissionais à Secretaria da 

Educação para exerceram suas funções na Escola (Decreto nº 24093/85, art. 12).  

O processo de seleção dos profissionais da Escola Oficina era realizado por meio de 

entrevistas e dinâmicas. Bueno (p. 113) recorda que foram profissionais pensados exatamente 

para trabalhar com esse tipo de crianças “Todos eles foram selecionados a dedo, pessoas 

muito simpáticas, agradáveis, com atividades que são gostosas de serem feitas, isso não 

acaba”. 

A equipe precisava ser diferençada, dado que se as equipes da rede estivessem 

preparadas para esse tipo de alunado, eles frequentariam a rede comum (Warde). Os 

profissionais selecionados especificamente para o trabalho da Escola Oficina, eram pessoas 
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região (Barreira). 



65 

 

“com boa formação e muita vontade política, isso quer dizer que o funcionamento daquela 

Escola, para além de sua concepção, era fusão de muitos conhecimentos e experiências, e não 

somente dos meus” (Warde, p. 106). 

Barreira soube da seleção por sua orientadora de mestrado, Mirian Warde, e foi por 

ela convencido a participar do processo seletivo para o corpo docente. A equipe técnico-

administrativa já estava definida e propuseram dinâmicas de grupos que foram muito 

marcantes para Barreira.  

Entre outros fatores que estavam analisando, a equipe diretora trazia situações que 

simulavam situações problemáticas, antecipando “problemas (de indisciplina, agressão, 

violência física, ou até mesmo de violência ‘simbólica’) que os futuros professores poderiam 

enfrentar, segundo as vivências, mas também segundo as representações sociais de alguns 

dos membros da equipe diretora” (Barreira, p. 121). Contudo, o que marcou a lembrança de 

Barreira foi a reação, de uma das candidatas a professora da Escola, à interpretação que ele 

fez da letra de música “Brejo da Cruz” de Chico Buarque de Holanda. A equipe diretora 

inqueriu sobre o Brejo da Cruz, possivelmente analisando como os participantes 

representavam tal lugar. Barreira (p. 121) conclui que  

Nomes de lugares não são, necessariamente, associados aos usos que deles são feitos. Brejo é, 

antes de tudo, um acidente geográfico. No caso, nome de uma antiga cidade da Paraíba. Mas, 

qual teria sido a intenção de Chico Buarque ao compor a letra dessa canção? Denunciar que a 

riqueza de uns poucos é a principal produtora da miséria de muitos? Denunciar a infância 

famélica? Escancarar o problema, ainda não solucionado, da migração forçada pela luta da 

sobrevivência no Brasil? A arte não exige explicações; ao contrário, comporta inúmeras 

possibilidades de apropriação, significação. O “Brejo da Cruz”, de Chico Buarque de Holanda, 

pode ser lido, interpretado como um lugar, diríamos hoje, de raiz e, nesse sentido, de boas 

lembranças, lembranças “da terra”. 

A interpretação de Barreira foi duramente criticada pela candidata que participava da 

dinâmica e que se dizia engajada nas “causas populares”. Ela criticou principalmente o fato 

de considerar que um local que tenha em seu nome “Brejo” e “Cruz” pudesse ter algum 

aspecto positivo. Barreira tomou a crítica como um “puxão de orelha” para evidenciar seu 

estado de alienação política. O entrevistado foi aprovado no processo de seleção e afastado 

das aulas que assumira na E. E. P. G. Prof. Antônio Emílio de Souza Penna, para cumprir 

jornada integral de trabalho na Escola Oficina do Parque D. Pedro.  

Ainda com relação à seleção da equipe da Escola Oficina, Salles faz uma analogia 

com o filme “Canhões de Navarone”, em que há uma missão para destruir uma ponte na 

Coreia, uma missão impossível, e o rapaz que recebeu a missão tem a liberdade para escolher 

quem faria parte de seu grupo. O rapaz vai selecionar o grupo na zona: um está bebendo, 
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outro jogando snooker, outro fumando maconha e todos vão completar a missão, são todos 

heróis.  

Essas pessoas aí são meio “Canhões de Navarone”, porque eram as pessoas mais esquisitas 

possíveis, mas exatamente por serem esquisitas... elas não podiam ser normais, atravessar a 

rua no verde, sabe? Dar “bom dia” quando o outro dá “bom dia”, eram extremamente 

diferentes e eram mesmo, muito generosas, muito agradáveis, e elas se enriqueceram disso, se 

envolveram mesmo com essas crianças que provavelmente já morreram todas, as crianças. 

Não dá nem para fazer aquela festa da turma de 25 anos atrás. A gente sempre vê “turma dos 

formandos de mestrado de 50 anos atrás, vamos nos reunir na churrascaria”, não tem isso. 

Nem a turma de cinco anos atrás, já devem ter morrido. Todos. (Salles, p. 148) 

 O motivo de Salles não participar como profissional da Escola Oficina, foi ter 

conhecido José Carlos Dias da prisão (Salles foi preso político e Dias advogado), e, na época, 

ser convidado por Dias, que se tornou secretário da justiça, para ser diretor de um projeto 

com trabalhadores presos. Como estava desempregado, após se demitir em solidariedade às 

demissões de Jairo de Oliveira e José Geraldo, na FEBEM, em 1984, aceitou a proposta. 

“Provavelmente essa é a explicação, porque eu estava diretamente envolvido, preparando, 

vibrando com a experiência” (Salles, p. 146). Salles era considerado membro do grupo de 

gestores da Escola Oficina, bem como Warde, porque faziam parte do cotidiano, apontado 

por Barreira (p. 138), que “foram muito importantes para a história da Escola Oficina do 

Parque D. Pedro II, desde a concepção do projeto até o momento em que tiveram que sair da 

cena política, passando pelas etapas intermediárias do projeto, como o processo de seleção e 

preparação do corpo docente”. 

Jairo de Oliveira foi um dos idealizadores da Escola Oficina e membro da equipe 

técnico-administrativa. Esteve envolvido no planejamento e na implantação da Escola e foi 

lembrado em muitos momentos das entrevistas (Barreira; Bueno; Salles) especialmente por 

sua facilidade em interagir com os jovens. 

Salles era amigo de Jairo. Ambos se conheceram quando trabalhavam como diretores 

da FEBEM, lembrando-se de Jairo como uma pessoa que era cafuza, com formação em letras 

e que tinha uma consciência política bastante definida. Jairo deixou de ser militante, segundo 

Salles, após a experiência do muro de Berlim, pois ele tinha muita fé de que na Europa 

oriental se construía uma sociedade nova, igualitária e isso não ocorreu. Jairo e Salles 

trabalhavam diuturnamente na FEBEM, tendo, às vezes, que ir para a instituição às 2 horas 

da manhã para resolver problemas e “nós perdíamos o dia inteiro, só perdíamos. A instituição 

ganhava da gente de dez a zero, e aí o nosso lema era o seguinte: ‘pequenas vitórias e grandes 

derrotas’” (Salles, p. 143). 
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 Jairo se relacionava muito facilmente com as crianças, muitas vezes valorizando mais 

as crianças do que a ele próprio. Depois de algum tempo, algumas pessoas começaram a 

desmoralizá-lo e, no limite, fizeram uma assembleia contra ele (Salles). Isto ocorreu após um 

episódio em que um inspetor da FEBEM morreu em um dia de festa: um menino chegou com 

uma arma e atirou no inspetor (Salles). A revolta dos demais funcionários foi muito grande e 

canalizaram contra Jairo, pois Jairo estava concentrado em uma nova FEBEM, que era contra 

a tortura e que ia muito bem. Salles foi à assembleia que organizaram para solicitar a 

demissão de Jairo e para discutir estes aspectos, mas Jairo foi demitido. Apesar de Salles não 

lembrar detalhes, acredita que a presidente cedeu à pressão e demitiu Jairo e José Geraldo e, 

posteriormente, Salles pediu demissão, mesmo porque, segundo o entrevistado, já não 

haveria continuidade no projeto. 

 Salles relata um caso em que Jairo o chamou para acompanha-lo a uma unidade de 

Sorocaba com jovens-adultos em que acontecia uma rebelião decorrente de uma disputa de 

facções para controlar o presídio (refere-se à FEBEM como “presídio”, porque, segundo 

Salles, a lógica é de cadeia). A polícia estava armada e pronta para invadir, esperando apenas 

a chegada deles. Segundo Salles, não era possível entender como os internos conseguiam 

derrubar o concreto e as enormes barras de ferro que os continham entre os pavilhões. Jairo 

pediu permissão ao comandante para entrar no pátio e conversar com os internos. O 

comandante, e mesmo Salles, questionaram a atitude de Jairo, mas permitiram que ele 

entrasse. Em quinze minutos, Jairo conversou com os dois grupos, concedeu alguns 

benefícios, coisas simples, segundo Salles, e informou para o comandante que o local já 

estava pacificado e que eles poderiam entrar para retirar as armas que os detentos haviam 

criado. Jairo conseguia “ver ali alguma coisa, ele conseguia se entender com esses meninos e 

fazer com que eles fossem cooperativos” (Salles, p. 146). Depois de um tempo desanimado 

com a vida, Jairo desenvolveu câncer na laringe ou esôfago (Salles não se recordou ao certo) 

e, mesmo depois de ter sido cuidado por uma prima que o deixou sensibilizado e apegado à 

vida, já não houve mais tempo. 

 A naturalidade com que Jairo tomava as atitudes e conversava com as crianças, bem 

como a forma como as crianças correspondiam ao Jairo, com confiança nele, parece ser uma 

característica muito importante, pois é ressaltada em muitos momentos por Salles e também 

por Barreira. Este ressalta que Jairo também era muito querido pelo corpo docente não 

apenas por ser jeito de ser e agir, mas por sua experiência. Ressalta-se o fato de ser muito 

respeitado pelos egressos da FEBEM: 
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[Jairo] fazia uso de uma estratégia que era só dele: conversava com os meninos, identificava 

as lideranças (adultos), conversava com elas, iam ao boteco, bebiam, conversavam. Tentava 

convencer essas lideranças de que na escola eles tinham que mudar o comportamento deles. 

Eu não sei, não estou aqui avaliando as estratégias, mas veja como são questões isoladas! 

Eram iniciativas pessoais, não faziam parte de uma política. Não se pode considerar tais 

práticas, isoladas, como uma política propriamente dita. Em outras palavras, uma política de 

acolhimento de crianças e adolescentes abandonados não pode estar na dependência de 

atitudes como essas (Barreira, p. 132). 

Outros membros da equipe são lembrados, tal como detalhes pensados pela 

cozinheira, que colocava um pouco de açúcar no frango dos alunos para que ficasse mais 

douradinho, mas o gosto não agradava (Barreira). 

E aquilo foi uma equipe, em um tempo que foi pequeno, mas essa equipe estava coesa. Acho 

que tem que ter essa coesão. Houve uma proposta pedagógica, qualquer que seja ela, mas que 

apresente um resultado, você muda isso, você muda a proposta. (Bueno, p. 114) 

 Os profissionais ressaltavam-se por sua vontade política e formou-se uma equipe 

coesa, que compartilhava da proposta para educar os menores. Meses após a inauguração, 

com as mudanças políticas de São Paulo, houve uma tentativa de cindir a equipe da Escola 

Oficina, o que acarretou desdobramentos desfavoráveis para sua continuidade. 

 No próximo item são discutidas as características do funcionamento e dinâmica da 

Escola Oficina a fim de compreender aspectos sobre as oficinas, o alunado, o cotidiano 

escolar, a transferência da Escola Oficina entre outras considerações importantes. 
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4.2. Do funcionamento e dinâmica da Escola Oficina 

a)  A Inauguração 

 

A escola foi inaugurada dia 11 de novembro de 1985, conforme registrado no jornal 

FSP em uma nota no dia seguinte informando:  

O governador Franco Montoro e o secretário estadual da Educação Paulo Renato da Costa 

Souza, inauguraram ontem ao meio-dia, a primeira escola oficina da rede estadual, no parque 

Dom Pedro 2º, centro de São Paulo. O antigo prédio Roosevelt – que data da primeira década 

do século – foi reformado para abrigar a escola que terá tanto as matérias de 1º grau como 

currículo profissionalizante (marcenaria, cozinha, processamento de dados, artes e outras). A 

escola atenderá a 1.200 crianças no centro. A inauguração contou com a presença do ministro 

da Previdência Social Waldir Pires (FSP, 1985a, p. 37). 

 Observe-se que a nota destaca o prédio em que a Escola foi implantada e o fato de ser 

a “primeira escola oficina da rede estadual”, dado referente à expectativa de outras escolas. O 

número de crianças previstas para estudarem na Escola Oficina era de 1.200, uma quantidade 

grande e correspondente aos alunos que eram meninos e meninas que viviam nas ruas.  

Poucos dias após sua inauguração, Lourenço Diaféria escreveu uma crônica em que 

mencionava a Escola Oficina no Jornal da Tarde. Nesta crônica, “E Serão Estrelas” (Diaféria, 

1985b), o autor compara as crianças que viviam na Sé às moscas, que muitas vezes passam 

despercebidas, e em outras tantas que incomodavam por sua insistência em existir. Conta o 

caso de um menino que morreu brincando no elevador do metrô, esmagado pela porta, em 

cujo velório uma mulher disse ser sua mãe e velou então o corpo do garoto. Chegando a sua 

casa, a mulher viu que seu filho estava vivo. Pergunta o jornalista: “Quem era o garoto morto 

no elevador? Quem era o garoto velado pela mãe errada? Ninguém. Apenas uma mosca de 

elevador” (Diaféria, 1985b, p. 2). A crônica é finalizada mencionando a reforma da antiga 

escola Roosevelt, em que Diaféria estudou, e que agora abrigava a Escola Oficina “para esses 

meninos que parecem moscas” (Diaféria, 1985b, p. 2), que deixariam de ser insetos, que 

perceberiam haver gente velando por elas, para que não morram, “Então, pouco a pouco, 

essas moscas se transformarão em estrelas. E também elas farão parte da bandeira nacional” 

(Diaféria, 1985b, p. 2). A crônica de Diaféria é um dos exemplos de que a preocupação com 

a educação dos menores era uma possibilidade efetiva para garantia do exercício da 

cidadania. 

No dia 17 de novembro de 1985, outra nota é publicada pela FSP na sessão 

“Prestando Contas”. Destaca-se novamente a inauguração da escola e que sua criação partiu 

da iniciativa de dona Lucy Montoro “com o objetivo de atender as crianças que fazem 

pequenos serviços na região da Sé” (FSP, 1985b, p. 5). Na matéria há uma foto de Franco 
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Montoro recebendo um artesanato feito por um dos primeiros alunos matriculados na escola. 

Cabe ressaltar, novamente, que a Escola Oficina foi descrita como “a primeira escola 

profissionalizante de 1º grau da rede estadual de ensino” (FSP, 1985b, p. 5), embora, como 

esclarecido antes, a ideia de “profissionalização” fosse distinta. Meses depois, a Escola 

Oficina novamente foi relacionada ao “Ensino Profissional” em uma propaganda eleitoral do 

Governo Montoro (FSP, 1986a, p. 3).  

As matérias sobre a Escola Oficina repercutiram e receberam, inclusive, uma 

mensagem publicada no “Painel do Leitor” com o título de “Escola para Menores”. A leitora 

envia o seu recado falando sobre a inauguração da escola e finaliza “Bravo, governador 

Montoro. Bravo, pessoal responsável por essa difícil tarefa que é inspirar confiança, distribuir 

carinho e ensinamento a esses pobres menores descrentes, maltratados e sem hábitos 

escolares” (FSP, 1985c, p. 2). A mensagem ilustra as expectativas sobre a Escola Oficina, 

mas parecia desconhecer o andamento do projeto da escola. Em nenhum momento tal projeto 

afirma que a Escola distribuiria “carinho aos pobres menores descrentes, maltratados e sem 

hábitos escolares”, expectativas que, de todo modo, indicam o que as pessoas pensavam 

como a solução para os problemas dos menores. 

Após a inauguração da Escola Oficina, houve um convênio relacionado a um 

programa da PUC de São Paulo. José Geraldo Silveira Bueno estava vinculado a este 

convênio como assessor da Escola Oficina, devido também a sua experiência na FEBEM e 

atuação relacionada a mudanças de práticas coercitivas ou assistencialistas para uma prática 

educativa. Bueno não tem lembrança exata, mas recorda que possivelmente havia dois 

convênios da PUC na área da educação, sendo um deles sobre a Antecipação da 

Escolaridade, um projeto que visava desenvolver atividades com as crianças que ingressariam 

na primeira série no período de férias. Bueno ressalta que, no governo anterior fizeram 

basicamente um trabalho de recreação e a equipe que Bueno fazia parte, foi convidada 

porque Mirian Warde entendia que já deveriam realizar um trabalho de aprendizado escolar 

na perspectiva de letramento. Tratava-se de uma atividade lúdica de leitura com crianças que 

não tinham a possibilidade de passar férias em outros lugares. Bueno coordenou esse 

programa conveniado pela PUC e prestou assessoria à equipe da Escola Oficina para atender 

aos meninos de rua da região central, especialmente aos que circulavam pelas imediações da 

Praça da Sé. 

 Bueno pôde verificar, a partir dos documentos, que a Escola Oficina tinha um 

currículo de escola, com disciplinas e atividades escolares. O que diferençava era o fato de 
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não haver rigidez de horário para aulas, pois, quando há essa rigidez, as crianças tenderiam a 

não ir. Houve um trabalho para cativá-los para ficar o maior tempo possível na escola e 

saírem das ruas. Outra diferença era a prática pedagógica, que pretendia ser dinâmica e 

próxima da realidade deles, “reconhecendo-os como produtores de cultura, procurando 

desenvolver atividades que favorecessem a apropriação de outros conhecimentos, a partir 

daquilo que eles nos traziam” (Bueno, p. 110). 

 Ressalta-se ainda que os profissionais não pretendiam passar um significado falso às 

crianças, como, por exemplo, “isso vai melhorar sua vida”, mas desenvolver uma visão de 

mundo diferençada da que tinham, “porque é uma vida muito degradada. Preferir morar na 

rua do que em casa, imagina o nível de degradação que eles já chegaram, porque não 

possuem condições básicas de vida” (Bueno, p. 110). 

 Após o reconhecimento do território, a frequência dos alunos começou. O aluno 

poderia entrar e ficar o tempo que quisesse em qualquer oficina, sem que impusessem 

horários ou sequências nas diferentes oficinas (Barreira). Havia, no mínimo, dois professores 

em cada oficina e ofereciam atendimento individualizado aos alunos. Os profissionais, 

incluindo Barreira (p. 124), acreditavam que, agindo desta maneira, gradativamente os alunos 

adquiririam “hábitos de higiene, de sociabilidade, de postura e de socialização de 

conhecimentos. Mas essa nossa expectativa não se concretizou. Assim que chegaram, os 

nossos idealizados alunos nos ensinaram que, com eles, deveríamos proceder de outra 

forma”. O planejamento que os profissionais pensaram tão cuidadosamente foi por terra 

(Barreira). 

 A Escola Oficina “era uma escola muito diferente. Muito diferente da escola regular... 

o cotidiano, o currículo da Escola Oficina” (Barreira, p. 132). Estes aspectos foram 

discutidos, desde a elaboração da proposta e modificações tiveram que ser introduzidas, 

desde o início e ao longo da experiência. Uma delas, lembrada por Barreira foi o 

cumprimento de horários, pois não queriam que as crianças ficassem nas ruas e que fossem 

direto para a escola. Barreira acredita que a partir de então foi decidido que fechariam as 

portas da Escola após determinado horário. 

Na primeira semana da criação da Escola, os horários estabelecidos foram: das 7h às 

7h30 (café da manhã); das 7h30 às 12h (oficinas, com intervalo para o lanche); das 12h às 
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13h (intervalo para o almoço); das 13h às 17h (oficinas, com outro intervalo para o lanche) 

(informação verbal)
15

.  

Os alunos podiam andar pelos diferentes espaços do edifício: “lavanderia, chuveiro, 

oficinas e espaços onde, escondidos, cheiravam cola e dormiam” (Barreira, p. 125). Nunca 

houve hesitação de que os alunos não poderiam utilizar drogas, inclusive a mais usada na 

época, a cola. Frente às possibilidades e limitações, repensava-se o ensino de forma geral e, 

no caso de Barreira, o ensino de História, particularmente, em um momento de abertura 

política, com muitas novidades e com a maioria das pessoas formadas sob a ditadura. 

De acordo com as ideias de Horkheimer e Adorno (1973), de que os problemas 

sociais não devem ser entendidos responsabilizando unicamente o indivíduo, mas 

socialmente e historicamente, a Escola Oficina se propôs formar os meninos de rua, dispondo 

condições para que entendessem e superassem sua situação. “Pode-se concluir que as 

dificuldades individuais não devem ser tratadas somente do ponto de vista do Joãozinho, mas 

na disposição de condições que permitam ao Joãozinho superar essa situação vivida por ele” 

(Sass, 1986, p. 04). Sass (1986), ressalta como teorias psicológicas podem desconsiderar as 

classes sociais e diagnosticar os menores por situações momentâneas. Ao que se observou, 

em determinadas situações os menores de 7 ou 8 anos têm atitudes de pessoas de 17 ou até 27 

anos, como, por exemplo, na situação de sobrevivência. Ao mesmo tempo, os menores com 

17 ou 18 anos mostram em algumas situações uma carência afetiva absoluta (Sass, 1986). 

Para se entender estes aspectos, é preciso entender as dinâmicas da organização interna dos 

menores de rua. 

Segundo Sass (1986), do ponto de vista cognitivo, o fato dos menores estarem 

submetidos à extrema miséria, induz a um desenvolvimento muito atento para compreender 

determinadas situações muito rapidamente. Neste sentido, esses jovens têm um 

desenvolvimento escolar muito mais rápido que as crianças ditas “normais”. É evidente que 

havia crianças com comprometimento neurológico e outras dificuldades de aprendizagem, 

contudo, essas características não eram frequentes (Sass, 1986). 

Algum tempo após a inauguração da Escola Oficina e suas dificuldades iniciais, José 

Aristodemo Pinotti, com formação em medicina e especialização em ginecologia, assumiu a 

Secretaria da Educação, em 15 de maio de 1986, e, em 19 de maio daquele ano, visitou a 

Escola. Na matéria publicada (FSP, 1986b), relatam que Pinotti conversou com algumas 
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 Informação fornecida por Odair Sass, em orientação da presente dissertação. 
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crianças, “deu uns trocados” para outra, falou de cigarro com uma menina e voltou para a 

Secretaria da Educação com o carro lotado de alunos da escola, pois, segundo a matéria “a 

perua que deveria levá-las a um passeio ao prédio da secretaria atrasou-se” (FSP, 1986b, p. 

26). A matéria descreve a Escola Oficina como um local que “abriga cerca de duzentas 

crianças que perambulam na praça da Sé” e, mencionando o secretário Pinotti, destaca os 

projetos para a “saúde do escolar” e finaliza informando que “o secretário disse que vai 

implementá-la como foi originariamente concebida, ou seja, pretende terminar a adaptação 

física e funcional do prédio e providenciar dormitórios para os alunos” (FSP, 1986b, p. 26).  

A solicitação de dormitórios na Escola Oficina partiu dos próprios alunos que, ao sair 

da escola, dormiam nas ruas de São Paulo ou na FEBEM. Ao contrário do que Pinotti 

menciona, no projeto inicial, centrado na educação escolar, não constava dormitórios. O 

projeto previa os direitos à saúde, à formação e o exercício consciente da cidadania, mas os 

profissionais tinham clareza quanto aos limites de suprir necessidades de abrigo em uma 

escola. Os alunos reivindicaram à direção da escola e à Dona Lucy Montoro, que 

compreendeu as limitações anteriormente apontadas (informação verbal)
16

. 

Para os profissionais da Escola Oficina era fundamental que as crianças tivessem 

acesso a uma escolarização crítica que propiciasse a compreensão de sua condição de vida, 

tendo acesso a instrumentos e conhecimentos que todos os cidadãos têm direito (Sass, 1986).  

 

 

b) O alunado 

O Processo CEE nº 1237/85, correspondente ao projeto de criação da Escola Oficina, 

define as características do alunado a ser atendido como: crianças e jovens, entre 7 e 17 anos 

de idade;  não escolarizados ou com escolaridade de 1° grau incompleta; “meninos 

trabalhadores”, com atividades ligadas ao subemprego; crianças e jovens cujas condições de 

sobrevivência social estejam prejudicadas, devido ao desamparo institucional em que se 

encontram. A estes alunos foi oferecido o direito de escolaridade completa de 1º grau, 

acrescentando atividades remuneradas, recreativas e culturais, assistência social, assitência de 

saúde e refeições.  

Os alunos eram identificados por funcionários da escola que preenchiam fichas de 

matrículas com as informações que as próprias crianças ofereciam (Barreira). É evidente que 
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a maioria dos alunos não tinha residência, alguns dormiam na FEBEM, outros viviam nas 

ruas de São Paulo (Barreira). A grande maioria não sabia o nome dos pais, alguns já haviam 

passado pela escola regular, a grande maioria era menor de idade, mas havia alguns adultos. 

Barreira recorda-se de um dos jovens que declarava ter 25 anos. Os menores de idade eram 

dominados pelos maiores para que roubassem em troca de proteção e drogas, criando 

relações de dependência entre eles, o que dificultou o relacionamento dos profissionais da 

escola com a maioria deles (Barreira). 

Os alunos da Escola Oficina formavam uma população atípica em comparação ao que 

as escolas costumavam atender, “elas eram atípicas, não no sentido de serem minorias, neste 

caso elas são típicas, são crianças pobres, miseráveis, sem família, marcada pela experiência 

de rua” (Salles, p. 140). Eram alunos atípicos, porque serem diferentes dos que frequentavam 

as escolas regulares. 

A ausência de condições favoráveis para seu desenvolvimento repercutia nas 

exigências que faziam para os profissionais da Escola  

Nas oficinas, eles começavam a exigir de você, não informações, eles queriam mais do que 

isso, eles queriam contato, contato físico, carinho, atenção, eles não tinham isso, então eles 

queriam que as pessoas dessem isso a eles e eles acabavam tendo isso nas oficinas. Se 

aproximavam demais... “tio”, “tia”, te procuravam com frequência, conversavam sobre vários 

assuntos. Faziam algumas atividades porque acho que eles compreendiam que esse seria o 

“preço” que teriam que pagar para terem aquilo que eles não tinham na família. Nem todos 

tinham família. (Barreira, p. 126) 

Barreira, ao notar essas dificuldades, se convenceu de que, naquele momento, não 

teria nada a fazer por aqueles menores. A Escola possibilitava alguma distância dos mais 

velhos e mais novos, pois o controle dos primeiros sobre os segundos acarretava influências 

maléficas, mas, em outras especificidades precisaria ser estudada com muito cuidado, dado 

que nenhuma instituição supera essa questão sozinha. Barreira recorda que o golpe foi muito 

duro para os professores, pois alguns alunos pediam para ser adotados, para que os levassem 

para suas casas e não era fácil para o entrevistado ver as crianças de sete, oito anos de idade, 

deixarem a Escola Oficina no final da tarde e não terem para onde ir, pois muitos se 

recusavam a dormir na FEBEM. 

Os alunos perceberam que na Escola estariam seguros em relação à abordagem 

policial, e estavam, de fato, porque a polícia não podia entrar lá. Na Escola existiam algumas 

divisões internas como lugar para lavar roupa para meninos separadamente das meninas, 

espaço para comerem, e tinham divisões do trabalho entre eles, de difícil compreensão, pois 

eram definidas “em função de uma rede bastante intrincada de relações pessoais, pautadas 
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pela sobrevivência, mas também e principalmente, pela força física” (Barreira, p. 133). Os 

profissionais acordaram com os alunos da Escola Oficina para que não “trombassem” nas 

mediações da escola, mas, em geral, eles não cumpriam esse acordo. “‘Trombar’ era uma 

prática muito comum entre eles, uma prática que se fez ‘natural’. ‘Trombar’ para ver o que 

havia dentro das bolsas, carteiras, sacolas, agasalhos ou qualquer coisa que lhes despertasse a 

atenção, que pudesse interessar, e não apenas dinheiro” (Barreira, p. 133). 

Depois, ao fim do dia, supridas suas necessidades básicas, os alunos deixavam a 

Escola, pois esta não fora concebida para ser internato.  Alguns retornavam à FEBEM e 

outros para o “quentinho do metrô”
17

, voltando para a Escola no dia seguinte (Barreira). Esta 

foi a rotina do aluno Paulo Collen por algum tempo correspondente à época em que escreveu 

o seu livro. 

Com relação à Collen, Barreira lembra que muita energia foi empenhada por parte de 

Jandira e Maria Aparecida Lustosa neste aluno. Alguns aspectos sobre a vida de Paulo 

Collen, relatada em seu livro “Mais que a Realidade” e em seu depoimento cedido ao CFP, 

merecem ser relatadas para compreender alguns aspectos da população que a Escola Oficina 

atendia. 

Collen (1987) chegou à FEBEM quando ainda era bebê. Estudou na FEBEM até a 5ª 

série e mal aprendeu a ler e escrever. Ressalta que os funcionários quando não eram 

paternalistas, eram sádicos: “Não quero que as pessoas me vejam como um coitadinho ou um 

bandido, porque eu sou fruto de um sistema capitalista, injusto, selvagem que me faz existir, 

morar na FEBEM ou me fazer roubar” (Collen, 1988, p. 2). Cansado do tratamento que 

recebia na FEBEM, ora paternalista, ora violento, decidiu viver nas ruas do centro de São 

Paulo. 

Quando começou a frequentar a Escola Oficina, Collen (1987) afirma que conseguiu 

aprender “alguma coisa”. Segundo Collen (1988), os professores da Escola desenvolveram 

sua vontade em querer estudar e começou a se questionar sobre o porquê existe o menor. 

 Em sua autobiografia, escrita aos seus 17 anos, Collen (1987) relata as diversas 

dificuldades que passou em sua vida, desde seu abandono e encaminhamento à FEBEM até 

sua chegada à Escola Oficina, em que foi incentivado a escrever.  
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 O “quentinho” do metrô corresponde ao local nas ruas de São Paulo em que há ventilação do metrô e o ar 

que sai é quente, decorrente, em grande parte, da respiração humana. Os menores que dormiam nas ruas, 

preferiam dormir em cima dessa ventilação. 
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 Apesar de Collen se referir frequentemente ao fato de se sentir e ter sido abandonado, 

durante o livro o autor demonstra conhecimento sobre outros fatores que implicavam na 

incidência de infrações de jovens que viviam na rua. 

Assim fazem muitos: em cima dos desgraçados conseguem realizar seus propósitos, até em 

cima do menor. Eles nos usam, dizem estar nos ajudando e no fundo estão nos usando para 

subir na vida. O menor em si não seria um problema, talvez fosse algo fácil de ser resolvido, 

mas a sociedade nos pisou tanto que o problema cresceu a ponto dela própria não saber como 

solucioná-lo. (Collen, 1987, p. 31) 

 A percepção de Collen, um menor, em relação às soluções que eram pensadas em 

relação aos menores, destaca o discurso comum de alguns políticos, especialmente na época, 

para se promoverem ao assisti-los.  

Em meio às suas fugas, Collen foi encaminhado para a FEBEM novamente. O autor 

descreve a rotina da Fundação, que é parecida com o que foi mostrado nos recentes trabalhos 

(mesmo após 25 anos do relato de Collen, com a vigência do ECA e mudança de nomeação 

para “Fundação CASA”) e demonstra seu sentimento frente ao descaso com os menores. 

 Collen entendia que a FEBEM deveria ser “uma escola que educasse, transformasse e 

preparasse o menor para ser respeitado como qualquer cidadão brasileiro” (1987, p. 124), 

contudo, a instituição oferecia somente o que julgava necessário e o sentimento de abandono 

e revolta crescia em Collen. Para Collen, os governadores deveriam investir na educação dos 

menores, contudo “o governo não acha que é interessante investir em educação. Quanto mais 

inteligentes, menos eles vão conseguir dominar” (Collen, 1987, p. 171).  

Collen chegou à Escola Oficina em 1985. Afirma que, no início, os jovens eram mais 

atraídos pela comida, pois “além de oferecer alfabetização, marcenaria, culinária e outros 

cursos, a Escola dava café, almoço e lanche à tarde” (1987, p. 180). Das instituições que 

passou, a Escola Oficina foi a única que ajudou Collen (1988) a se “descobrir” por meio dos 

estudos. O autor relata que a partir de então as coisas começaram a mudar em sua vida. 

No início até me beliscava, não acreditava que estava tudo mudando mesmo. Comecei a me 

dar valor, a me descobrir. Na Escola Oficina tínhamos professores mesmo, não eram 

inspetores. Como já sabia ler, me fizeram ler um monte de livros. (...) Sou muito grato, não 

tanto à Escola, mais ao grupo de professores que trabalham lá. (Collen, 1987, p. 181) 

 A rotina de Collen no momento em que escreveu o livro era a de estudar na Escola 

Oficina e, à noite, ir ao Projeto Menino de Rua, em que os jovens podiam pegar um ônibus na 

Praça da Sé até a FEBEM da Vila Maria para dormirem e, no dia seguinte, o ônibus os 

levavam de volta ao centro de São Paulo. Quando Collen (1988) deu seu depoimento ao CFP, 

muita coisa havia mudado na Escola Oficina.  
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Mas de quem? Da instituição Escola Oficina? Não. Aprendi com meia dúzia de professores 

que questionavam, que brigavam para que a coisa melhorasse. A Escola Oficina hoje é falida. 

Ela perdeu tudo. Os “homens” não concordavam com os professores e mandaram embora. 

(Collen, 1988, p. 03) 

A citação acima é referente ao momento em que maioria dos profissionais foram 

demitidos ou pediram demissão por não concordarem com os novos rumos que o governo 

queria estabelecer e, rapidamente, a Escola Oficina perdeu suas características descritas no 

projeto inicial. 

Os apontamentos de Collen são registros importantes de um jovem que vivia nas ruas 

de São Paulo. Por meio dos estudos, que foram possível pela Escola Oficina, Collen 

compreendeu diversas situações que vivia, especialmente o fato de ser um menor. Collen, 

como outros alunos da Escola Oficina, teve uma vida marcada pela violência. 

Salles relembra de um garoto que, com 11 anos, tinha uma experiência de vida quatro 

ou cinco vezes maior que a dele, ressaltando que sua experiência não era pequena devida à 

sua militância que foi cheia de alegria, mas muito mais cheia de tristezas. Contudo, para 

aquelas crianças, era só tristeza: “menininha de 11 anos era mulher experiente em sexo, se 

prostituia, tinha relações com a população que ela convivia, e a violência física que sofriam e 

faziam outras pessoas sofrerem... um grupo completamente atípico” (Salles, p. 150). 

A tristeza e sofrimento da vida dessa população influenciavam, inclusive, no 

planejamento das aulas de Barreira, como discutido no item “as oficinas”. 

A população era atípica e para ela que foi pensada a Escola Oficina. Este era o seu 

mérito “ela ia buscar uma população que é ou era tratada ou pela polícia ou pelo serviço 

social” (Salles, p. 140). 

 

 

c) A violência 

 As crianças que a Escola Oficina se propôs a atender eram evolvidas com a violência: 

ora como vítima, ora como infratora. Salles (p. 149) recorda que a FEBEM era uma 

instituição em que era possível observar coisas incríveis, morrer de tristeza, por exemplo: 

“Tinha crianças que morriam de tristeza. Às vezes, a falta de um contato físico, na mão, 

costas, testinha, eram tão raros que as crianças iam para as paredes e iam ficando tristes, 

tristes e morriam. Era muito comum isso daí”. 

 Além da ausência de carinho e contato físico, havia o agravante da violência e 

dominação dos mais velhos sob os mais novos (Barreira). Dentro da Escola, tentava-se 
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distanciar os grupos, mas era uma lógica anterior à Escola Oficina. Em caso de conflito, dois 

profissionais eram chamados mais constantemente, pela influência que exerciam sobre os 

meninos: Jairo e Mestre Gato (da oficina de capoeira). Para Barreira, separar os mais velhos 

dos mais novos era uma medida imprescindível para conseguir algum resultado, portanto, a 

Escola devia focar-se nos mais novos. 

 Muitos dos menores não viviam com as famílias, morando na Praça da Sé. Bueno 

ressalta que a responsabilidade não é da família, que também é vítima. 

Quando eu estava na FEBEM eu vi pai de 40 de anos chorando e dizendo “tenho que deixar 

meu filho de três anos aqui, porque trabalhei 15 anos e estou desempregado e não dá para 

sustenta-lo. Tenho dois filhos, minha mulher não consegue trabalho, eu não consigo trabalho. 

A gente se vira, mas não tem o que fazer com o menino que está passando fome” e falando 

alto e forte “eu não sou vagabundo” (Bueno, p. 112).  

 A grande maioria das crianças não conheciam os pais, as mães tinham que trabalhar o 

dia inteiro e as condições sociais degradavam as famílias e as crianças, cada vez mais. Bueno 

considera que talvez as condições atualmente estejam um pouco melhores, mas, na época, 

eram cerca de 90 crianças entrando na FEBEM por dia, sem nenhuma ação integrada e com o 

agravante da violência policial. 

 Na Escola Oficina as crianças entravam em conflitos constantemente, pois o conflito 

se manifestava em alguma oficina e rapidamente todos se envolviam. Nas oficinas de 

Barreira era preciso apartar briga o tempo todo, ficar atento no refeitório, para evitar brigas e 

que se machucassem com os talheres. 

 Alguns casos específicos que ocorreram na Escola Oficina foram recordados. Barreira 

mencionou que os alunos brigavam muito entre si, mas nunca agrediram nenhum professor, 

exceto com o caso de uma professora que estava grávida de cerca de sete meses e, na 

tentativa de apartar uma briga, levou um soco em seu ventre, porém, de forma acidental. 

“Vez ou outra e como que do nada, uns arremessavam cadeiras ou qualquer outro objeto que 

estivesse à mão contra outros. Ou, então, se machucavam de forma proposital, quebrando 

vidros (vidraças de portas) com as próprias mãos” (Barreira, p. 124). 

Outro caso ocorreu com Salles: havia um gravador, que era de seu filho, que ele levou 

para Escola em uma produção com as crianças. Tratava-se de um gravador enorme e que foi 

furtado: “eu cobrei do Odair e até hoje não me deram outro gravador (risos)” (Salles, p. 141). 

 Em certa ocasião, Bueno conseguiu evitar uma possível briga. Bueno notou, a partir 

de sua experiência na FEBEM, que havia tensão entre dois grupos, apesar de não falarem 

nada. “Eu fui pro lado da quadra com uma bola de basquete e comecei a jogar a bola no 

cesto, dai a pouco chegou um e falou ‘tio, posso jogar?’ ‘pode!’, dai a pouco estavam todos 
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lá. É moleque, por mais bravo que ele seja, que roube na esquina, eles são moleques”, disse 

Bueno (p. 116) reforçando que, apesar da violência que estavam envolvidos, não deixavam 

de ser crianças. 

A entrevista de Sass (1986) ainda relata algumas experiências e dificuldades que os 

profissionais que atuaram com os meninos e meninas em situação de rua na Escola Oficina 

passaram, tal como, por exemplo, com os jovens que cheiravam cola de sapateiro. Quando o 

jovem que estava com cola era descoberto, os profissionais deviam ter uma postura de 

retirada da droga e contenção da crise em que entravam, pois não era permitido tóxico na 

Escola. Passada a fase de revolta, o jovem se voltava a alguma atividade da Escola, muitas 

vezes como se nada tivesse acontecido. Esse processo de compreensão e atendimento da 

equipe criava condições para superar o uso da cola, por exemplo, mas não de maneira 

automática. 

 Os alunos, em determinado momento, identificaram a Escola Oficina como território 

deles e, como algumas situações saiam do controle, a equipe dirigente e o corpo docente 

estabeleceram que horários deviam ser cumpridos para entrada e saída da Escola (Barreira). 

Desta forma, informaram os alunos que fechariam e abririam os portões da escola em 

determinados horários, mas Barreira ainda se questiona sobre os motivos e a eficácia de tal 

atitude em função dos desdobramentos que teve. Certo dia, um menino apelidado de 

“Ferrugem” queria entrar na escola depois do horário, mas os profissionais não permitiram e 

ele começou a subir o muro e o alambrado que tinha alguns metros de altura. “Ele subiu pelo 

alambrado do lado de fora, meteu a mão em um fio de alta tensão, tomou um choque, caiu de 

cabeça dentro da escola e morreu” (Barreira, p. 128). Barreira e Sass foram a uma delegacia 

perto de Taboão da Serra em que o irmão de Ferrugem estava preso para informa-lo do 

ocorrido. Para Barreira, este fato abalou convicções e crenças de todos, questionando-se 

sobre a possível responsabilidade da instituição: 

Não estou dizendo que a culpa tenha sido da instituição, mas também não podemos dizer o 

contrário. Ela não teve nenhuma participação nisso? Claro que teve. Quem impôs o horário? 

Quem proibiu a entrada? Quem colocou alambrado? Então, aprender a conviver com isso não 

foi fácil. Acho que esse episódio foi “a gota d’água” que me fez afastar da Escola Oficina. 

(Barreira, p. 128). 

 Barreira (p. 138) lembra-se da fisionomia de Jairo “Angústia... mais do que angústia... 

não sei dizer”. O impacto pela morte de Ferrugem foi intenso, selando o fim da Escola 

Oficina para muitos (Barreira). 

 Para os profissionais a experiência também não era simples. Os alunos egressos 

possivelmente dariam um depoimento diferente sobre a experiência da Escola, pois cada 
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pessoa que passou pela instituição tem lembranças diferentes (Barreira). Barreira recorda-se 

de um professor que trabalhava na Escola Oficina e suicidou-se, talvez por aspectos de sua 

vida privada, mas talvez pelo que viveu na Escola Oficina, e esta notícia circulou entre os 

profissionais. 

 Ressalta-se que as experiências de violência física e moral que os alunos da Escola 

Oficina sofriam e causavam, apesar de recorrentes, não foi, segundo Barreira, a responsável 

pelo fracasso do projeto, dado que a instituição escolar não consegue resolver sozinha a 

“questão do menor”, um problema social tão grave. Para o entrevistado, as políticas de 

assistência à infância precisam ser revistas com urgência, mas não parece ter vontade política 

para isso. 

 

 

d) As oficinas 

A base pedagógica da Escola Oficina era correspondente aos diferentes 

conhecimentos e saberes disciplinares que eram trabalhados em oficinas, segundo Barreira 

(2012), tomando o trabalho como princípio educativo (inspirados em Gramsci e Manacorda). 

Dessa forma, o professor deveria fornecer orientações ao aluno para que “pudesse 

(re)produzir conhecimentos” (Barreira, p. 122). As oficinas deveriam oferecer as 

“ferramentas”, livros e toda espécie de material didático, para a produção do conhecimento 

nos campos disciplinares; as oficinas eram próximas do que a escola regular conheceu como 

“sala ambiente” (Barreira, p. 123). 

As oficinas eram organizadas de acordo com o currículo regular, a prática e dinâmica 

escolares se diferençavam para atender as crianças. O espaço físico, evidentemente, não era 

organizado com carteiras dispostas uma atrás das outras, como nos colégios regulares. Havia 

algumas mesas e cadeiras, pois, de início, foi pensado em organizar grupos relativamente 

homogêneos, e havia sempre mais dois professores por sala para atender diferentes grupos 

simultaneamente (Barreira). Na oficina em que Barreira trabalhou, de História, nunca houve 

muitos alunos, por este motivo não era possível constituir grupos homogêneos, nem trabalhar 

determinados conteúdos, dificilmente eles folheavam alguns textos, que era o que chamava 

mais a atenção de alguns deles: “começavam a folhear alguns livros didáticos de história, 

trabalhavam com lápis de cera, enfim” (Barreira, p. 129). 

 Os alunos participavam da atividade por algum tempo, muitas vezes só para saber o 

que era aquilo, e, de repente, sem dizer nada, saiam do espaço e entrava outro aluno que nem 



81 

 

sempre era conhecido (Barreira). Barreira tentava se aproximar das crianças conversando 

com elas, perguntando qual era o seu nome, o que gostariam de aprender na oficina, e elas 

ouviam, mas raramente falavam alguma coisa. 

 Na Escola Oficina tudo era muito diferente, aponta Barreira. As “aulas” eram muito 

diferentes do que costuma ocorrer em uma escola regular, “algo muito sem sentido, do meu 

ponto de vista” (Barreira, p. 130). Além disso, os professores deveriam administrar os 

constantes conflitos na sala e na escola. 

 As oficinas não tinham um currículo no sentido usual do termo, mas um “currículo 

oculto” (Barreira). A Escola Oficina, em tese, deveria cumprir o currículo de uma escola de 

1º grau regular, mas a Escola Oficina nunca conseguiu cumpri-lo, ao menos na Oficina de 

Estudos Sociais, lembrando que possivelmente na Oficina de Português as coisas ocorressem 

de forma diferente (Barreira). No caso de Estudos Sociais, enquanto Barreira (p. 124) 

trabalhou na Escola, a oficina nunca chamou atenção dos alunos, para decepção dos 

professores, crentes de que o ensino da história social, “vista ‘a partir de baixo’ poderia 

promover verdadeira revolução nas mentes e nos corações daquelas crianças e adolescentes. 

A oficina era procurada, sim, por algumas crianças muito pequenas que, por alguma razão, se 

afeiçoaram aos professores”. 

Logo após a abertura da Escola Oficina, o projeto pedagógico começou a ser revisto. 

Deste fato, Barreira (p. 125) destaca que “esta foi outra importante lição que aprendemos: 

não idealizar o destinatário de um projeto pedagógico. Bem ou mal, fomos aprendendo, no 

dia-a-dia, a lidar com os nossos alunos”, mas o aprendizado evidenciou problemas e questões 

as quais os profissionais não tinham respostas. 

Barreira enfrentava outra questão relacionada à forma como trabalharia História e a 

noção de tempo com eles, pois, na escola, dita regular, pode-se trabalhar com a linha do 

tempo, com história de vida das crianças: “nascimento, demais acontecimentos que marcam a 

trajetória de vida da criança e do adolescente”. Isto não era possível com aqueles alunos, 

porque eles se lembrariam de coisas que não queriam. A equipe gestora, que contava com 

Odair Sass, psicólogo, e Paulo Barnabé, psiquiatra, contribuiu com a equipe de Estudos 

Sociais para que os profissionais compreendessem melhor a criança com a qual trabalhavam 

naquela instituição, naquela oficina. “Como trabalhar história com aquela meninada? Eu não 

sabia. Aliás, acho que não aprendi (risos) a trabalhar com aquela meninada” (Barreira, p. 

126).  
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Bueno relembra as tardes na biblioteca, em que as crianças liam e os que não sabiam 

ler, o professor ajudava. “E eram coisas assim, acho que vale a pena, muito pequenas, 

específicas” (Bueno, p. 116). Bueno conta o caso de uma menina que era muito esperta, tinha 

nove anos e era analfabeta. Jandira, professora de português, estava com ela na biblioteca e 

começou a ler um livro que a menina havia escolhido, Chapeuzinho Vermelho. Depois de 

contar a história, Jandira perguntou se a menina queria contar a história para ela. Bueno (p. 

116) acrescentou “conta a história da Chapeuzinho como se vivesse na Praça da Sé”. Ela se 

animou e contou uma história totalmente diferente, em que já não havia nem avó, e Jandira 

foi anotando. Em certo momento, a garota disse “aí uma ‘renque’ de pessoas...” e Jandira 

questionou o significado da palavra “renque”. A garota respondeu “um monte!” e 

perguntaram então se ela queria que escrevesse “renque” ou “um monte” e ela optou pela 

segunda, afirmando que assim mais pessoas entenderiam sua história. Não desrespeitaram a 

língua dela, mas ela percebeu que poderia falar diferentemente.  

Essas coisas, pequenas coisas, pedagógicas, que grande parte da academia não dá bola para 

isso. (...) Realmente o que me encantava lá era a alegria da Escola. Normalmente a escola é 

uma coisa chata, ruim, e era um projeto exatamente para isso: ganhar pela atração, pela 

obrigatoriedade eles não param, então eles tinham que pensar “vale a pena ficar aqui”, gostar 

de ficar aqui, uma boa relação com os professores, mas também não é clube. Não adianta ficar 

lá e não fazer nada, entrou na escola “ah, não quero fazer nada” “nada, não. Escolhe. Você 

pode até escolher”. Tinha um professor de matemática encantador, e o professor acabava 

ganhando o aluno (Bueno, p. 116). 

 Outra oficina recordada foi a de Mestre Gato, oficina de capoeira, que era a mais 

procurada, inclusive pelos maiores (adultos) (Barreira). Mestre Gato tinha muita influência 

com os meninos porque era considerado como “um deles” e conseguia resolver muitos 

conflitos (Barreira). O fato de ser a oficina mais procurada poderia ser decorrente de se 

“trabalhar o corpo”, mas a justificativa parecia vaga, pois havia oficina de educação física, a 

segunda mais procurada, que não fazia tanto sucesso quanto de Mestre Gato, portanto, para 

Barreira estava relacionado ao fato de aprender a se defender.  

 As características das oficinas ilustram como a Escola Oficina se contrapôs a forma 

dominante de se pensar o problema do menor, com soluções de assistência social ou 

punitivas. Estas características foram mencionadas em diversos momentos das entrevistas, tal 

como apontado no item seguinte. 
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e) Questão do menor: assistencialismo, polícia e educação 

 A Escola Oficina atendeu crianças que eram tratadas pela polícia ou pelo serviço 

social. Salles aponta não saber o que era pior. Quando as crianças eram tratadas pela polícia, 

criavam resistência, reagiam, apesar da dor, do sofrimento físico que esse tratamento 

acarretava, mas, quando eram tratados pelo serviço social era pior, porque este matava a 

alma, destruindo pelo paternalismo (Salles). Em geral, as crianças tratadas pela assistência 

social morriam psiquicamente e fisicamente por estarem despreparadas para qualquer coisa. 

As que brigavam, resistindo à polícia, quando não eram destruídos fisicamente, tinham a 

força da reação e sobreviviam (Salles). É evidente que, com estas afirmações, Salles não 

estava defendendo o tratamento que a polícia dispendia a estes jovens, mas questionando as 

reais consequências do serviço social, que pode, a longo prazo, ser mais desastrosa para as 

crianças: “Os dois eram horríveis”, ressalta Salles (p. 148), “uma caia do 17º e outra do 15º 

andar. A do 15º era da violência policial, física, e a que caía mais alto ainda era do serviço 

social. Dava pena quando as crianças eram avisadas que tinham feito 18 anos, tinham que 

sair e viravam mendigas nas ruas até morrerem”. 

Em sua experiência na FEBEM, houve uma tentativa por parte dos funcionários em 

tornar a instituição total em uma instituição educativa lembrada por Salles e Bueno. Bueno 

ressalta que a condição que impôs para trabalhar na FEBEM era de que mudasse o seu caráter 

repressivo institucional para um carácter educacional, mesmo sabendo que isso não se 

completaria, pois não é na FEBEM que dariam educação, mas para pensarem formas de 

humanizar as práticas sociais internas. Salles (p. 148) acrescenta: 

O caminho é o da educação. A relação que a sociedade deveria estabelecer com a problemática 

do menor era através da educação e não serviço social. É uma visão politizada do problema. 

Quando falei que talvez o serviço social fosse mais nefasto é porque a sociedade vê o serviço 

social como atendimento, então não bate e tal, então é uma coisa mais boazinha, mas bate na 

alma. É pior do que a outra, mas as duas levam à destruição. 

A violência era fortemente combatida na FEBEM e não apenas a violência exercida 

pelos inspetores, mas as que normalmente são veladas. Bueno conta o caso de um menino 

que o psicólogo fez esperar por sete horas para saber seu laudo, se ficaria ou não na FEBEM, 

e depois diagnosticou que o menino apresentava caráter ansienógeno. “Depois de esperar sete 

horas para saber se o laudo irá livrá-lo ou não da FEBEM, o menino só poderia com o nível 

de ansiedade altíssimo” (Bueno, p. 111). Essas práticas institucionais eram altamente 

punitivas, mas o grande vilão era sempre o inspetor que batia nas crianças, que também 

existia e merecia ser proibido (Bueno). 
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Essa característica também foi mencionada por Salles (p. 150) “Era ruim para os dois 

lados: para as crianças e para os inspetores de alunos, as vítimas eram exatamente os dois: os 

que apanhavam e os que batiam. Os isentos eram os assistentes sociais, os psicólogos e os 

médicos. Tá errado isso aí”. Tratavam-se de práticas sem preocupação com o valor humano 

de vidas que já são altamente degradadas. 

 As tentativas de mudanças na FEBEM e a experiência da Escola Oficina focaram em 

educação. O grande mérito da Escola Oficina, segundo Salles, foi sua diretriz de recolocar o 

eixo da educação como solução para as crianças, tirando da polícia e do serviço social e 

tentando enfrentar esse “enigma” da educação.  

Educação é um enigma, o que é educação? Muito complexa a definição da educação porque 

supõem uma “normalidade”, entre aspas, claro, então qual o sentido que nós devemos fazer, 

que é o sentido que dão para a pequena burguesia, para educação burguesa, que é fortalecer a 

qualidade da mão de obra do sistema capitalista. E para aquelas crianças, faz sentido isso? 

Independentemente do grande enigma que era, isso ninguém sabia direito o que fazer, o que 

importava era enfrentar o problema (Salles, p. 141). 

As experiências na FEBEM levaram Bueno à Escola Oficina. Para ele, a Escola 

Oficina não tinha limites, apesar de não haver nenhuma esperança que ela pudesse libertar 

todas as crianças da Sé, mas era uma forma de investigar se, não institucionalizados em uma 

instituição fechada, eles poderiam perceber a escola como um local de possibilidades para 

compreender o mundo: “não de melhoria em termos de classes sociais, mas de entender 

melhor o mundo porque isso podia fazer com que eles pudessem enxergar a si e ao mundo e 

terem algumas ferramentas para poder lutar por alguma coisa que não fosse viver na rua e 

cheirar cola” (Bueno, p. 111). 

A Escola Oficina era a solução mais promissora para a criança, mas com limitações, 

pois não muda as condições de vida em que ela vive (Bueno). Contudo, a Escola poderia 

discutir estes aspectos para um âmbito que as crianças não fossem tão degradadas, mas a 

Escola Oficina foi extinta, impedindo, inclusive, a possibilidade de disseminar suas práticas 

por escolas da periferia, evitando que as crianças chegassem à Praça da Sé (Bueno). 

As ausências de políticas sociais para a população infantil pobre não são apenas de 

educação. Os discursos apontam o desejo de se tirar da marginalidade, mas “não se tira da 

marginalidade sem se oferecer algo que a substitua” (Bueno, p. 114). 

Bueno recorda de um jovem da FEBEM que tocava muito vem violão e estava para 

sair, então houve questionamentos relacionados ao destino deste jovem. Os diretores 

encontraram um barzinho no Tatuapé, perto da FEBEM, e conversaram com o dono para que 

o rapaz tocasse em seu bar. O rapaz foi, mas, por não ser um bar muito bem frequentado, uma 
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assistente social disse aos diretores “vocês estão colocando esse menino para se perder em 

um ambiente horrível” (Bueno, p. 114). Os diretores a questionaram sobre outras 

possibilidades, dado que não seria possível que o jovem tocasse na Vila Madalena. Até o 

momento que Bueno deixou de trabalhar na FEBEM, o jovem continuou no barzinho, 

empregado, pois fazia outros serviços de garçom e caixa, dormindo em um quartinho nos 

fundos do local.  

Além da ausência de políticas sociais, as soluções pensadas para os menores, mesmo 

que bem intencionadas, estão permeadas de estereótipos. Bueno recorda que muitas pessoas 

achavam que o menino era “ruim” porque seu pai bebia, ou porque era pobre e não cuidava. 

Às vezes, era verdade, mas não se confirmava para todos os pais e desconsiderava casos em 

que as mães trabalham o dia inteiro e os filhos ficavam com as vizinhas, ou nas ruas. Outra 

visão que as pessoas pensavam para a solução do menor, permeada por um estereótipo da 

classe média foi exemplificada por Salles (p. 141): 

O menino morava na rua, cheirava cola, agora está estudando na escola Álvares Penteado, 

contabilidade, vai se formar... uma maravilha. Arrumou uma namoradinha, uma menina de 

família, pai é bancário, a mãe é prenda doméstica, mas são bons e devem se casar. É esse 

resultado que se espera e o nosso resultado era outro, mais político. 

No início do projeto da FEBEM, assim como ocorreu com a Escola Oficina, havia 

apoio e, posteriormente, retiraram verbas (Salles). Uma das mudanças que Salles conseguiu 

na FEBEM era de que a polícia não circularia dentro da instituição, deixando o menino na 

porta e, quando ele entrasse, deveria ser escutado antes de passar pela “higienização”, tal 

como chamavam o procedimento de retirar a personalidade: retiravam o tênis, calça, 

colocavam uma roupa de detento e deixavam o menino esperar por uma resposta. 

Outra mudança estava relacionada aos motivos de se apreender o menor. “Estar 

perambulando” não era considerado por Salles um motivo para internação, exemplificando o 

que ocorreu com o ditador Figueiredo quando sua mulher teve uma atitude heterodoxa no 

casamento e as pessoas o viram “perambulando” pelas ruas: “o presidente da república pode 

perambular e as crianças não podem perambular? Então todos que entravam pelo motivo de 

‘perambular’ saiam imediatamente” (Salles, p. 149). O número de crianças internadas 

diminuiu de cerca de duas mil para cerca de 350 em três meses. A grande quantidade de 

crianças justificava o uso da violência para contê-las e os profissionais começaram a temer a 

perda de seus empregos por não haver mais muitas crianças para controlar (Salles). 

Ao criarem a Secretaria do Menor, Bueno identificou avanços por começarem a 

separar o público da FEBEM em que eram abrigados os abandonados, os que, em sua 
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maioria, ainda tinham família, mas sem condições de cuidar, e os infratores. Contudo, uma 

resposta como as tentativas educativas da FEBEM e a Escola Oficina não responderam à sua 

radicalização (Salles). “A sutileza é que não vem do mundo, vem de uma cobrança, vem com 

resultados, não existe isso. Temos que fazer história, conviver e impelir o processo histórico” 

(Salles, p. 141). 

 A história da assistência social está relacionada ao atendimento de crianças pobres 

pelas instituições religiosas, especialmente, as Santas Casas (Barreira). Salles ressalta que 

essa relação com as instituições religiosas ainda existem e, no caso da Escola Oficina, 

personificada em determinado padre que desejava monopolizar a miséria. Para o 

entrevistado, isso não seria um grande problema caso trouxesse benefícios às crianças, mas 

não é o que ocorre: “então é uma variante, às vezes um pouco mais racional, mas geralmente 

irracional na linha do serviço social: o agravante do teológico. Serviço social com o 

agravante do teológico, então mistura mais ainda. É horrível” (Salles, p. 141). 

A Escola Oficina foi uma resposta que a educação escolar poderia dar para essas 

questões sociais no Brasil, sendo provavelmente pioneira ao menos em São Paulo, com a 

demanda que dona Lucy Montoro observou (Barreira). Deste ponto de vista, para Barreira, a 

experiência da Escola Oficina foi válida. 

Foi firmado um pacto entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública de que a polícia não entraria na Escola em nenhuma hipótese 

(Barreira). O pacto fora visto como essencial pelo corpo dirigente e docente da Escola para 

desenvolverem o trabalho. Barreira aponta que a ausência da polícia permitiu que os alunos 

reconhecessem o espaço da Escola Oficina como deles e conquistar a confiança daquelas 

crianças e adolescentes para a tentativa de resposta educacional à dita “questão do menor”. 

Mencione-se que, mesmo passados 25 anos da realização dessa experiência 

educacional, a crítica sobre a “questão do menor” que propiciou a criação da Escola Oficina é 

ainda válida. O fato de as mudanças, comparadas aos dias atuais, serem pequenas ilustra uma 

característica da sociedade industrial em que a sociedade muda, mas os problemas são os 

mesmos: o “menor de rua” ainda é considerado um problema de promoção social, sem deixar 

totalmente de ser caso e polícia, e sua formação não tem uma perspectiva educacional. A 

Escola Oficina tinha como principal característica uma questão política de formação em que 

deveria lidar com esses problemas por meio da educação como princípio geral. Para isso, sua 

proposta voltou-se para uma formação crítica, para que esses jovens pudessem entender suas 
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condições de vida, garantindo os direitos das crianças e preparando, de fato, para o exercício 

da cidadania (Sass, 1986). 

 

 

f) Considerações dos entrevistados 

Com relação a outros aspectos que Warde considera importante para que se entenda a 

Escola Oficina, ela aponta que “Há muitos [aspectos] e muitas [lembranças]; tantos que ao 

passar esporadicamente pela região onde está o seu antigo prédio, sou envolvida por 

lembranças e sensações: imagens, cheiros, cores, vozes... Mas são, por enquanto, pessoais” 

(Warde, p. 108). 

 Bueno também considera importante para o entendimento da Escola Oficina o fato de 

que o núcleo centralizador do currículo era história, porque situa as pessoas no mundo. A 

história como disciplina escolar também era importante, mas não se tratava desta, mas de um 

procedimento didático para que as compreensões tivessem significado para as crianças. 

Tratava-se de uma pedagogia histórica, mas não se tratava de ensinar, por exemplo, a 

matemática com exercícios de gregos “‘dois gregos foram à feira...’, isso é uma bobagem” 

(Bueno, p. 117), mas ensinar que existem outras formas de se entender matemática, como os 

romanos que faziam números diferentes e que a escolha pelos algarismos que é utilizado 

atualmente, criados pelos arábicos, facilitam as contas e a vida das pessoas (Bueno). Ter a 

história como centralidade permitia o entendimento de que aprender pode ser interessante.  

Das considerações realizadas por Barreira, ressalta-se que, em 1995, começou a atuar 

na pós-graduação e a realizar investigações no campo da história social com temas 

relacionados ao mundo do trabalho, como a educação de crianças, jovens e adultos 

trabalhadores. Em Portugal, descobriu uma escola denominada Escola Oficina N. 1 de 

Lisboa, criada em 1905 por um grupo de intelectuais republicanos vinculados à maçonaria, 

que desenvolviam outra forma de educar para filhos das classes trabalhadoras urbanas 

(Barreira). Tratava-se de um modelo sociopedagógico que contava com a participação de 

assessores diretos de Ferrer y Guardia, ilustre libertário que atuou no campo da educação 

escolar e que foi fuzilado em 1909 na Espanha (Barreira). A Escola Oficina N. 1 de Lisboa 

produzia nomeada de “Educação”, sendo posteriormente substituída por “Boletim da Escola 

Oficina N.1 de Lisboa”, cujos professores publicavam suas aulas (Barreira). Essa escola 

chamou a atenção de Barreira por ser uma experiência muito próxima da que viveram na 
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Escola Oficina do Parque D. Pedro, oitenta anos depois. “O contexto era outro, os sujeitos 

eram outros, mas as preocupações eram praticamente as mesmas” (Barreira, p. 135). 

 

 

g) A desarticulação da equipe e transferência da Escola Oficina para a FEBEM 

Os relatos disponíveis sobre as experiências da Escola Oficina são poucos, mas, 

denunciam algo muito importante sobre a forma que se tem educado as crianças nessa 

sociedade e o papel que elas ocupam. A Escola Oficina não está livre de contradições, em 

primeiro lugar, por ser uma instituição que foi criada para atender à necessidade dos menores, 

em segundo lugar, porque ela não resolve o problema do menor, pois uma escola não contém 

todo o processo de socialização. A Escola Oficina se propôs a ser e foi uma escola, por isso 

os alunos não poderiam, por exemplo, dormir na escola, para isso deveria haver políticas 

destinadas a isso.  

A Escola Oficina sofreu diversas pressões durante sua existência em um momento 

efervescente dos anos 80, em que todos tentavam reconquistar os direitos, elementos que, 

segundo Barreira, fazem parte da compreensão da Escola Oficina. Salles recorda-se que a 

igreja foi uma das instituições que exerceram pressão sobre Montoro. Um padre famoso, em 

especial, responsável pela pastoral do menor, que incluía os meninos e meninas de rua 

moradores da Praça da Sé, exerceu muita pressão quando perdeu representatividade na 

FEBEM, após as mudanças que a instituição teve e, depois, incomodou-se pelo fato de as 

crianças estarem na Escola Oficina e saindo da Praça da Sé (Salles). Dona Lucy Montoro 

favoreceu a criação da Escola em grande parte e Warde encontrou facilidade para implantar o 

projeto, mas, em determinado momento, Salles identificou um processo parecido com o que 

ocorreu na FEBEM, pois a educação é algo que pode sair do controle social esperado, que é 

pensado na perspectiva da propriedade em uma sociedade de “idiotas, de escolas de idiotas, 

sem sentido nenhum” (Salles, p. 142) que tem como perspectiva formar mão-de-obra 

qualificada. Uma escola nos moldes da Escola Oficina gera um desconforto: 

A pressão social, política, era muito grande. É só você recuar da experiência, porque podia 

levar para caminhos completamente distintos das pretendidas pela ação governamental que é o 

controle social. Querem que façam algo, mas que mantenha o controle social e você está 

fazendo o contrário, está aumentando o descontrole social (Salles, p. 142). 

Ao ser questionada sobre as dificuldades em se manter o projeto da Escola Oficina tal 

como foi proposto, Warde (p. 107) respondeu que passado o “oba-oba” (sic) da inauguração, 

da euforia inicial da sua instalação, a Escola Oficina perdeu atenção do Gabinete do 
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Secretário e se tornou um grande problema para a COGSP e os diretores da Escola, que não 

tinham condições materiais para funcionamento. Apesar de o secretário ter dado alto grau de 

liberdade à COGSP para comandar a Escola, os deixou sem respaldo material. 

Todos os dias os diretores eram obrigados a batalhar pela comida das crianças; periodicamente 

era preciso pedir ajuda do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e assim por 

diante. Essas e outras dificuldades próprias daqueles alunos e do em torno da escola, tornaram 

seu funcionamento sempre muito penoso. Isso exigia revisão constante dos procedimentos 

anteriormente definidos. (Warde, p. 107) 

Depois disso, e não por acaso, quando o secretário Paulo Renato foi substituído por 

Aristodemo Pinotti, na gestão de Montoro, mas como enclave do futuro governador Quércia 

que liderava as intenções de voto a época, a Escola se tornou quase inviável nos termos 

originalmente concebidos. “Aliás, a primeira coisa que o novo secretário providenciou, o 

Aristodemo Pinotti, foi a desarticulação da equipe de direção” (Warde, p. 107). Bueno 

decidiu sair da Escola Oficina quando Warde se demitiu. 

Ao buscar informações na Divisão de Cadastro e Informação de Pessoal, supondo que 

a Escola Oficina do Parque Dom Pedro fora extinta no fim da década de 1980, soube-se que, 

na realidade, seu nome havia sido alterado meses depois da inauguração da Escola Oficina, 

quando Pinotti se tornou secretário da educação. Em 16 de julho de 1986, é publicada em 

Diário Oficial a lei nº 5.253/86 em que altera-se o nome da Escola Oficina de 1º Grau 

“Parque D. Pedro” para “Prof.ª Rosmay Kara José”. Este fato é importante, pois a mudança 

de nome dificultou, quase impossibilitou, o acesso às informações da Escola Oficina, o que 

indica que a mudança colabora para que se esqueça o passado. 

A mudança de nome, a ausência de documentos no CEE e na SE e a falta de 

lembrança de profissionais que já eram conselheiros do CEE quando a Escola Oficina existiu 

ressalta a tentativa de apagar sua existência: “é tal como se não tivesse ocorrido” (Goethe 

apud Adorno, 1995). Adorno (1995) aponta que apagar a memória é mais um resultado da 

consciência vigilante do que resultado da fraqueza da consciência frente aos processos 

inconscientes. “Junto ao esquecimento do que mal acabou de acontecer, ressoa a raiva pelo 

fato de que, como todos sabem, antes de convencer os outros é preciso convencer a si 

próprio” (Adorno, 1995). No sentido da citação, pessoas que esqueceram da experiência da 

Escola Oficina teriam que lembrar-se e convencer-se de que os menores têm direitos que 

devem ser garantidos, de que há outras respostas à “questão do menor” e que há experiências 

que marcam essa possibilidade.  
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 Em 1991, Orestes Quércia assume o governo de São Paulo e não tarda para decretar a 

transferência da “Escola Oficina de 1º Grau Professora Rosmay Kara José, para a 

FEBEM/SP” (Decreto nº 33.063, de 12 de março de 1991, ementa).  

Ainda na Divisão de Cadastro e Informação de Pessoal pode-se investigar que o 

endereço da Escola Oficina, já com novo nome, era correspondente à FEBEM do Tatuapé. 

Ao buscar detalhes da informação, ela foi confirmada em publicação no Diário Oficial.  

A ementa do decreto (Decreto nº 33.063, de 12 de março de 1991) prossegue, 

apontando que deveria ser considerada a necessidade de melhor utilização dos recursos 

públicos; que a Escola Oficina de 1º Grau Professora Rosmay Kara José, apresentava altos 

custos nas disposições que se encontrava; e que havia “pequena demanda real, para o custo 

operacional decorrente”. Prossegue “considerando a necessidade de dar atendimento 

educacional adequado aos educandos assistidos pela FEBEM/SP” (Decreto nº 33.063, de 12 

de março de 1991, ementa) e decreta-se sua transferência. 

Algumas considerações com relação à transferência se fazem necessárias. A primeira 

é o fato de que na FEBEM em 1991, já legislado o ECA, apesar de recentemente, eram 

internados os jovens que cometiam atos infracionais. Dessa forma, para ter acesso à Escola, 

no decreto destacada como profissionalizante, o jovem já teria cometido ato infracional, 

abordado pela polícia, encaminhado à Vara da Infância e da Juventude e, de acordo com a 

decisão do juiz, recebido a medida socioeducativa de internação. O processo CEE nº 686/91 

(p. 1), referente a esta transferência da Escola Oficina, destaca inclusive que “esta escola 

destina-se a atender crianças e adolescentes recebidos pela Fundação do Bem-Estar do Menor 

nos limites estabelecidos pela Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente”. A 

citação evidencia que o ECA não estava regulamentado a ponto de garantir o direito dos 

menores à educação, justificando em suas brechas, inclusive, a transferência da Escola 

Oficina para jovens infratores que cumprem medida de internação. 

Outros fatores que se destacam é que, a partir da ementa, nota-se que os menores em 

situação de rua representavam uma demanda pequena para os custos necessários para se 

manter a Escola. Em função da economia, opta-se por tirar o direito desses jovens à educação 

e aponta para a comparação entre os jovens que viviam nas ruas e os que foram internados, 

sendo os primeiros considerados como infratores em potencial que cedo ou tarde teriam 

acesso à Escola Oficina na FEBEM. 

O decreto de transferência, bem como o processo CEE nº 686/91, ressaltam as 

características iniciais do projeto da Escola Oficina que parecem oportunas para a FEBEM, 
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tais como: matrícula em função do desenvolvimento do aluno; sistema praticamente sem 

séries; possibilidade de início dos estudos em qualquer época do ano; e a possibilidade de 

afastar professores para que trabalhassem como docentes na FEBEM, “mediante solicitação 

da Escola Oficina por meio da FEBEM/SP” (Decreto nº 33.063, de 12 de março de 1991, 

artigo 7º). Mudanças também foram regulamentadas de forma oportuna: justifica-se que a 

“clientela” da FEBEM é flutuante, em que matrículas e transferências variam de acordo com 

a permanência na Fundação, alterando assim a característica principal da Escola Oficina que 

são meninos e meninas em situação de rua, que não têm possibilidade de frequentar escolas 

públicas regulares; é bastante destacada a característica de ser uma experiência pedagógica e 

ser uma escola profissionalizante, especificando a “manutenção de cursos de Ensino 

Supletivo – de Suplência I e II, de Suprimento e de Qualificação Profissional I e II” (processo 

CEE nº 686, de 16 de outubro de 1991, p. 1); são criados diversos cargos a partir de 

“Conselho Consultivo” (tendo o diretor da divisão responsável pela área de Educação da 

FEBEM como presidente, dois membros convidados por este, um representante da Secretaria 

da Educação e um representante da Secretaria do Menor) e cabendo a FEBEM “designar a 

Direção e o pessoal técnico-administrativo necessário ao funcionamento da Escola Oficina de 

1º grau Professora Rosmay Kara José” (Decreto nº 33.063, de 12 de março de 1991, artigo 

8º). 

O último documento encontrado sobre a Escola Oficina, na CDIP, se refere aos 

últimos alunos matriculados, datados de 1997, apenas com alunos do EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). 

 As diversas medidas premeditadas, que dificultaram a pesquisa sobre a Escola 

Oficina, evidenciam que sua experiência foi incômoda na época e sua lembrança ainda é 

difícil, porque suas causas ainda existem. “O passado só estará plenamente elaborado no 

instante e que estiverem eliminadas as causas do que passou. O encantamento do passado 

pôde manter-se até hoje unicamente porque continuam existindo as suas causas” (Adorno, 

1995, p. 49). 

A transferência da Escola Oficina foi interpretada por Barreira como uma possível 

tentativa de aproximar uma instituição, escolar, com outra, correcional. O entrevistado 

acredita que a experiência foi longa, 11 anos, ao todo. Contudo, após a transferência, a Escola 

Oficina já havia perdido todo seu projeto inicial. Para Salles, tornou-se uma escola de ofício, 

refletindo outra solução que normalmente é pensada para os menores, como o discurso que o 

entrevistado exemplifica: “‘eles não trabalham, não fazem nada, é a janela do diabo: falta 
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trabalho para esses cretinos, tinha tanto trabalho na escravidão e não tinha esse problema, 

agora essa moleza que está aí...’” (Salles, p. 147). Segundo Bueno, esta mudança da Escola 

Oficina é reflexo de quase uma característica de falta de continuidade de programas que 

refletem determinada política. Quando a equipe inicial trabalhava na Escola Oficina, Warde a 

acompanhava constantemente para avaliar as atividades e pensar subsídios, mas, 

provavelmente não houve nenhum acompanhamento sério para efetivar a transferência 

(Bueno). Outro fator destacado por Bueno é a ausência de políticas sociais integradas para se 

pensar a questão do menor. O fato de voltar para FEBEM caracteriza um grande retrocesso 

(Bueno). A equipe estava coesa, mas foi desarticulada, desestruturando a proposta da Escola. 

Os profissionais podiam não entender claramente o enigma da educação, podiam não saber 

exatamente como proceder, mas o importante era enfrentar o problema, “infelizmente eu 

tenho a impressão que não deu tempo para aprender” (Salles, p. 141). 

Para Barreira, a extinção da Escola Oficina estava associada também às questões 

pessoais que ele apresenta na entrevista. Ver as crianças de sete, oito anos saindo da Escola 

Oficina e não terem para onde ir, pedindo para serem adotadas e, no extremo, a morte de 

Ferrugem, que trouxe diversos questionamentos, além do fato de, profissionalmente, precisar 

rever diversas práticas de ensino, motivaram sua saída. “Nós não estávamos suficientemente 

preparados para esse desafio” (Barreira, p. 124). 

A extinção da Escola Oficina foi oficialmente registrada em 1997, porque suas 

peculiaridades não eram mais necessárias. No presente trabalho sua extinção é considerada a 

partir do momento em que iniciam as mudanças no projeto e desarticulam a equipe pensada 

especialmente para atuar na Escola. 

 

 

h) Resultados observados da Escola Oficina 

Mesmo frente às dificuldades, Warde avalia a Escola Oficina muito positivamente, 

mas ressalta que durou pouco e os resultados não permitem que confirmem ou infirmem as 

hipóteses de origem. “Contra minha vontade e meu entendimento, a ela lamentavelmente foi 

importa a condição objetiva de ‘experimento interrompido’” (Warde, p. 108).  

Bueno também avalia positivamente, levando-se em conta os limites possíveis de uma 

sociedade altamente excludente. Os resultados são pequenos, tal como Collen, que escreveu o 

livro, e em outros alunos era possível identificar um vínculo social mais forte, com o desejo 

de ficar o dia inteiro na escola “não gostavam muito de sair, e o que eles estavam dizendo 



93 

 

para gente? ‘eu não quero ir para a Praça da Sé’” (Bueno, p. 116). Além disso, a Escola 

Oficina sempre proibiu armas e drogas dentro da escola, mas não perguntavam se eram 

usuários, pois os profissionais sabiam que a maioria dos alunos cheirava cola, outro 

indicativo das limitações de resultados do trabalho (Bueno). 

Como não houve continuidade, torna-se difícil fazer uma avaliação da experiência, 

mas Bueno acredita que era um caminho promissor, considerando as limitações em se 

trabalhar com essa população e as limitações que todas as escolas têm. Com os mais novos, 

os resultados pareceram ser mais consideráveis, tentando cativá-los para que permanecessem 

o maior tempo possível na escola (Bueno) e separando-os dos mais velhos (Barreira). Para 

estes entrevistados, essas atitudes trouxeram bons resultados. 

 Salles considera que a experiência foi muito importante e relembrá-la, trazendo-a a 

tona também é: “foi uma experiência muito gratificante. Eu sinto que as pessoas que viveram 

aquela experiência direta e indiretamente, como foi meu caso, certamente tem muito orgulho 

daquela experiência” (Salles, p. 142). 

 Apesar das considerações que Barreira faz a respeito das dificuldades vividas na 

Escola Oficina, ele considera muito positivo ter participado daquela experiência (Barreira). O 

entrevistado, pensando em um termo que definisse sua experiência, questiona se tratava-se de 

uma utopia, um delírio ou ambos: “uma utopia que pensamos tornar realidade. Criamos e 

recriamos utopias constantemente” (Barreira, p. 133). Para o grupo gestor, corpo docente e 

funcionários, em certos aspectos, a experiência foi considerada como positiva por Barreira, 

uma experiência muito rica. A partir dessa experiência, Barreira pôde compreender melhor a 

escola dita regular, pois incorporou o aprendizado em sua prática pedagógica, observando 

“com outros olhos” os alunos com os quais trabalhava. Com relação aos alunos da Escola 

Oficina, aponta que não imagina o significado que atribuíram à experiência, apesar das 

considerações que fez a partir de suas observações. 

Barreira estudou propostas alternativas da educação escolar decorrentes de iniciativas 

para segmentos organizados da sociedade civil, mas tratava-se de experiências que 

configuraram ensaios, pois não alteraram significativamente o quadro geral da sociedade. 

Recorda-se que é recorrente que os professores da Escola Oficina N.1 de Lisboa, no começo 

do século XX, apontem que “‘Depois do árduo trabalho de um ano inteiro, ingressam novos 

alunos no primeiro ano. No convívio com os alunos veteranos, aqueles põem por terra o 

árduo trabalho realizado com estes ao longo de todo um ano’” (Barreira, p. 135), tentando 

separar os alunos ingressantes dos demais. Barreira (p. 135) considera que as políticas de 
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governo e de Estado, em especial, “são condições necessárias, ainda que não suficientes, ao 

equacionamento dos problemas sociais que tais projetos escolares alternativos tentam, 

sozinhos, enfrentar. Sem essas políticas, dificilmente a sociedade poderá equacionar tais 

problemas sociais”. 

A aposta política para a Escola Oficina do Parque Dom Pedro era muito grande. 

Barreira recorda-se de Odair Sass repetir com frequência “este projeto precisa dar certo” e os 

profissionais sentirem-se cobrados, pois a resposta educacional ao “problema do menor” 

dependeria do trabalho deles. “Foi muito gratificante, do ponto de vista político e 

pedagógico, ter trabalhado com o grupo de professores, gestores e funcionários da Escola 

Oficina. Foi uma experiência ímpar, algo que nunca mais vi acontecer. A aposta política foi 

enorme” (Barreira, p. 138). 

Para Salles, o período foi atípico, mas muito intenso e gratificante. Apesar de Salles 

considerar a derrota como um fato comum na vida, a derrota da Escola Oficina “pegou na 

alma”, pois todos se dedicaram muito. Contudo, questiona: “A derrota da Escola Oficina... 

acho até bom que foi derrotada, porque, já imaginou se ganhasse?” (Salles, p. 150). A força 

da Escola Oficina era também sua fraqueza. 
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Considerações Finais 

 

 A educação dos menores deve ser entendida historicamente. Este trabalho propôs-se 

explorar as principais características de educação apresentadas nas leis que versam sobre os 

menores desde 1927, com o Código de Menores Mello Mattos. Foi possível observar que, 

apesar de as leis apresentarem mudanças significativas no que diz respeito ao trato com o 

menor, os direitos garantidos versam quase que exclusivamente às medidas de assistência 

social ou punições veladas pelos termos educativos. 

Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nota-se uma cisão bastante 

evidente para leis que são destinadas às crianças e adolescentes e as leis destinadas aos 

menores, especialmente aos que cometeram atos infracionais. Para os últimos, o ECA 

estabelece as medidas socioeducativas, que quase não fazem menção à educação e, quando 

há, frequentemente está relacionada ao termo “profissionalização”, como se ambas se 

referissem ao mesmo objetivo. Com a educação como profissionalização, a educação teria o 

papel de adaptar para o trabalho o que, além de impedir a formação, acaba por perpetuar a 

ideia de que ser bem sucedido, ter dinheiro, não cometer atos infracionais, depende 

unicamente do indivíduo, da sua força de vontade e capacidade para o trabalho. A 

consequência dessas interpretações, que tem início nas próprias leis, muitas vezes sem 

conteúdos significativos, é impedir a formação do menor, reforçando seu lugar na sociedade 

de classes. 

O SINASE agrava a situação, pois, utiliza-se de termos como “projeto pedagógico” 

para se referir ao planejamento que inclui profissionais da psicologia, assistência social, entre 

outros, mas, trata especialmente de burocratizar o atendimento, tornando o menor ainda mais 

tutelado em organizações cada vez mais burocráticas e sem objetivos claros. O fato de 

explicitar que a violência física é proibida em relação aos menores, pode ser considerado um 

avanço, contudo, as violências decorrentes da tutela e paternalismo da assistência social são 

veladas.  

 Das pesquisas relacionadas à educação dos jovens internos da FEBEM ou Fundação 

CASA é ressaltado o fato de que as aulas escolares não são prioridades e são consideradas 

uma ocupação, bem como a profissionalização, para que os alunos não fiquem muito tempo 

sem nada para fazer. Poucos pesquisadores sustentam que a internação possa resolver o 

problema da criminalidade, argumentando que, se um ou dois jovens não reincidiram, a 
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internação trouxe benefícios, mas desconsideram que para todos os outros que reincidem as 

causas da infração não são pensadas e nem alternativas de mudanças. 

 Estudar a existência da Escola Oficina é lembrar que há outras possibilidades de 

educação para os menores, mas que não têm continuidade por instigar propostas e mudanças 

diferentes das esperadas pelas medidas de assistência social. Os menores, uma vez educados, 

saberão entender o seu lugar no mundo, os fatores que geram sua pobreza e poderão 

reivindicar seus direitos de forma crítica, sem a constante tutela da assistência social. 

 As dificuldades em encontrar documentos sobre a Escola Oficina provavelmente estão 

relacionadas ao fato de ser uma escola dos anos 1980, com muitos documentos que foram 

perdidos; pelo fato de ter resistido por um curto período de acordo com o projeto inicial; por 

sua mudança de nome não divulgada e sua transferência para a FEBEM. 

 Os primeiros fatores são compreensíveis, apesar do descuido com os documentos que 

registram a história, contudo, a mudança de nome acarretou dificuldades suspeitáveis. Por 

que mudar o nome e não informar os funcionários? A resposta mais latente frente às 

dificuldades em obter informações é de que foi proposital para que a experiência fosse 

esquecida no passado e não se pensasse novamente na possibilidade de outra escola para 

menores. Outro motivo, que se torna perverso, foi o de utilizar o projeto inicial da Escola 

Oficina, com todas as peculiaridades pensadas especialmente para atender os meninos e 

meninas que viviam nas ruas antes de serem institucionalizados, e adequá-las à FEBEM. Um 

retrocesso que foi justificado pelo alto custo em se manter a Escola Oficina do Parque D. 

Pedro e pelo fato de que, estando na FEBEM, mais jovens usufruiriam dos benefícios da 

Escola. Tornou-se uma escola de ofício, uma escola como qualquer outra dentro da FEBEM, 

a Escola Oficina do Parque D. Pedro foi extinta neste momento. 

 A Escola Oficina distinguia-se por ser uma escola pública, com currículo como toda 

escola e com professores capacitados para trabalhar com meninos e meninas em situação de 

rua. A partir do seu projeto de criação, decreto e outros documentos levantados, ressaltam as 

características pensadas especialmente para atender essa população: matrícula a qualquer 

época do ano, disciplinas organizadas em oficinas, currículo adaptado de acordo com o 

conhecimento do aluno, estar localizada no centro de São Paulo, próximo ao local onde 

viviam, ter autonomia para escolher os profissionais que trabalhariam lá, entre outras 

características. 

O período de existência da Escola Oficina foi curto, mas rendeu grandes experiências 

como registram os entrevistados, que permitiram entender o projeto, a rotina da escola e as 
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dificuldades em trabalhar com crianças e jovens que convivem com a violência. A violência 

foi um tema inevitavelmente bastante lembrado, pois, os conflitos ocorriam com frequência, 

mas as lembranças positivas, de ser um lugar agradável, alegre, com os alunos estudando, 

brincando e gostando de estar lá, são intensas. Era uma escola regular, com currículo, mas, 

pela dinâmica da Escola, muito peculiar, o currículo dificilmente era cumprido. Os alunos 

escolhiam as oficinas que frequentariam, muitas vezes saiam sem avisar e entrava um novo 

aluno, sem obrigatoriedades, desta forma, as aulas eram pensadas de acordo com cada aluno, 

com o que ele sabia e gostaria de aprender. Para enfrentar essas dificuldades, precisava ser 

uma equipe especial, pois, se a escola regular soubesse enfrentar essas dificuldades, essas 

crianças estariam nas escolas regulares. 

Para que as crianças permanecessem na Escola, era preciso verbas, inclusive para a 

alimentação, mas, aos poucos, as verbas foram reduzidas e os diretores saiam quase todos os 

dias para conseguir comida em outras instituições para os alunos. Depois que José Pinotti 

assumiu a secretaria de educação, em 1986, houve também uma tentativa de desarticular a 

equipe. As pressões aumentaram e, com a saída de Mirian Warde, da COGSP, todos os que 

ainda trabalhavam na Escola Oficina também saíram. 

Algumas considerações podem ser pensadas com relação ao fim da Escola Oficina. 

Uma delas é a falta de continuidade dos programas que se diferenciam dos demais, outra é o 

fato de a Escola Oficina ter sido criada com apoio de dona Lucy Montoro, que ofereceu 

condições favoráveis. A continuidade da Escola Oficina pressupõe uma mudança no 

pensamento da sociedade para esta questão, para uma opinião politizada. A resposta do 

governo, transferindo a Escola Oficina para a FEBEM mostra que essa é a solução 

normalmente pensada: a de assistência social. 

Cabe ressaltar que o estudo da Escola Oficina é um trabalho inicial que merece ser 

aprofundado, sendo aqui ressaltados os aspectos institucionais, documentais e as lembranças 

e opiniões dos entrevistados na tentativa de entender a Escola Oficina. 

Os menores não saíram de sua menoridade, eles ainda são tutelados. As condições que 

possibilitariam sua maioridade não são desejadas, são esquecidas e a lembrança de 

experiências como a da Escola Oficina incomoda, pois, exemplifica que há outras medidas 

possíveis, mas parece ser preferível o enorme esforço que a sociedade faz para manter-se 

alienadora do que o esforço de mudar. 
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Anexo I– Entrevista com pessoas envolvidas com a Escola Oficina 

Entrevista de Mirian Jorge Warde (realizada em 14 de novembro de 2012) 

Karen - Considerando que a senhora era coordenadora da Coordenadoria de Ensino da 

Região Metropolitana da Grande São Paulo (COGSP) de setembro de 1984 a agosto de 

1986, e que, segundo artigo 1º do decreto de criação da Escola Oficina do Parque Dom 

Pedro (decreto nº 24093, de 9 de outubro de 1985), a Escola foi criada vinculada à 

COGSP, mediante a iniciativa conduzida pela senhora, que fatores contribuíram para o 

surgimento da ideia e consequentemente da formulação da proposta da Escola Oficina? 

Por que a senhora entendeu, naquele momento, que a chamada “questão do menor” 

deveria ser entendida como uma questão de educação? 

Mirian - Localizei uma matéria publicada em dezembro de 1985 sobre a “questão do menor” 

– à época, chamado de “menor de rua” – na qual a ela me refiro como a questão social mais 

candente a ser enfrentada pelo estado. Naquela matéria, centro-me na responsabilidade do 

estado por entender que o problema havia tomado tal proporção, tal profundidade e 

complexidade que não havia como partirem da livre iniciativa da sociedade civil seus 

enfrentamentos estruturais. Assim, relendo a matéria, confirmo o que era e é a minha posição 

sobre o assunto: a “questão do menor” é uma questão social, estrutural, que demanda 

respostas equivalentes. Daí que, a educação é uma dessas respostas; não é a única, mas quiçá 

é a primeira e por isso determinante. 

Quanto à iniciativa de pedir a área da educação alguma proposta, ela partiu da então primeira 

dama do Estado, D. Lucy Montoro que, como boa e experiente assistente social, sabia 

perfeitamente que daquela área não sairia nenhuma proposição nova e relevante. Aliás, na 

campanha do Franco Montoro para o governo do Estado de São Paulo, como na maioria das 

campanhas de candidatos da oposição e mais afinados com os problemas sociais herdados de 

antes e agravados na ditadura, “a questão do menor” era destacada como uma das principais 

prioridades de governo. Então, D. Lucy Montoro que tinha assento no colegiado de 

secretários – na condição de presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 

Paulo – cobrou medidas do governador, mais diretamente do então secretário da educação, 

Paulo Renato Souza. O governador de fato destinou ao secretário da educação a 

responsabilidade de apresentar alguma iniciativa de impacto que pudesse ser multiplicada por 

outras cidades do Estado e talvez mesmo do país.  

Acho que o secretário já sabia que eu me distinguia dos demais dirigentes de órgãos a ele 

subordinados, por ser acadêmica, por ter formação como educadora, por ser intelectual e 
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politicamente diferençada dos demais dirigentes, jogou a “bomba no meu colo”. E eu a 

acolhi. Poderia não tê-lo feito? Talvez, se fosse tão inconsequente social, política e 

intelectualmente quanto costumavam e costumam ser os administradores do estado. De 

pronto estabeleci uma condição para elaborar uma proposta: ela teria que ser 

obrigatoriamente no âmbito da educação escolar. Ou seja, eu não cuidaria de qualquer 

iniciativa de tipo assistencialista, caritativa, religiosamente filantrópica etc.  

Mas ainda que preparada para pensar a “questão” e para desenhar uma proposta para “os 

menores de rua”, eu precisava de uma equipe mais preparada nas lidas com esses menores 

assim como mais preparada com as tarefas próprias da organização de uma escola. E esse foi 

quiçá a segunda exigência que o secretário acolheu. 

 

Karen - De acordo com os documentos encontrados no CEE, a Escola Oficina foi 

considerada um feito inédito, pois, diferentemente de outras iniciativas para atender “os 

meninos de rua”, ela foi criada como uma escola regular do ensino de 1º grau, portanto 

tinha matérias obrigatórias, carga horária, entre outros requisitos. Como a senhora é a 

redatora da justificativa, da organização geral e curricular da escola e a sua propositora 

junto ao Conselho Estadual da Educação de São Paulo, pergunto: Quais as bases em 

que a senhora fundamentou a justificativa? Em que bases foram estabelecidos os 

princípios pedagógicos e a concepção do currículo e a organização administrativa e 

pedagógica da escola? Procede a informação de que a Escola Oficina não foi pensada 

como uma “escola experimental”, como ocorreu à época? Em que, para a senhora, ela 

se distinguia, então, dessas escolas? 

Mirian - Não consigo reconstituir todas as fontes das quais me nutri para formar meus pontos 

de vista mais fundamentais ou meus princípios básicos de educação. De qualquer modo, 

quando cheguei à COGSP eu tinha acabado de obter o título de doutor em Educação. E em 

todas as fases anteriores da minha formação eu só fiz confirmar a minha defesa da escola 

pública e universal. Ou seja, toda prioridade de recursos à escola pública e oferta de 

escolaridade a todas as crianças independentemente de cor, raça, credo religioso, local de 

moradia etc. Então, educar menino de rua é o mesmo que educar qualquer outro menino. Se 

todo menino tem de ter acesso aos saberes elementares, às ciências, à literatura etc., então o 

menino de rua está incluído. Simples assim. Qualquer outro padrão de escola que não ofereça 

os mesmos conhecimentos da escola comum é coisa de padre ou de assistente social.  
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Quais as orientações curriculares, os princípios pedagógicos adotados para a Escola Oficina? 

Os mesmos da escola pública. Os elementos diferenciadores, tais como os procedimentos em 

sala de aula, as atividades propostas, dinâmica das disciplinas? Bem, isso tudo era discutido e 

decidido pela equipe de trabalho da escola: diretores, professores e demais auxiliares.  

É claro que a Escola Oficina contava com uma equipe de apoio especial, assim como os 

professores e diretores eram especiais. E nem poderia ser diferente. Se as escolas públicas da 

rede estivessem prontas e dispostas a receber e manter aqueles meninos, não haveria 

necessidade de criar uma escola para eles. Mas as escolas da rede não sabiam e continuam 

não sabendo o que fazer com esses meninos, tanto que em sua quase totalidade eram e são 

evadidos da rede comum. 

O fato de a equipe que cuidava direta ou indiretamente da Escola ser especial, no sentido de 

ter sido selecionada especialmente para aquele trabalho, com boa formação e muita vontade 

política, isso quer dizer que o funcionamento daquela Escola, para além de sua concepção, 

era fusão de muitos conhecimentos e experiências, e não somente dos meus.  

Quanto à minha intransigência de não enquadrá-la como “experimental” tinha a ver com 

algumas das minhas questões teóricas e políticas: em primeiro lugar, eu mantinha à época 

uma posição muito intransigente contra experimentos pedagógicos ou projetos especiais que 

implicavam condições privilegiadas de algumas escolas em detrimento das demais, tanto que 

não mantive muitos projetos que existiam COGSP vindos da gestão anterior; em segundo 

lugar, eu havia estudado detalhadamente os experimentos educacionais em São Paulo de fins 

dos anos 50 a começos dos anos 70, e havia concluído que aqueles experimentos não podiam 

resultar positivamente uma vez que sua condição de existência tinha sido exatamente a 

excepcionalidade dentro da qual funcionaram; em terceiro lugar, eu tinha expectativa que a 

Escola Oficina fosse futuramente incorporada à rede regular de ensino sem traumas, sem 

solução de continuidade de suas práticas, sem dependência do arbítrio dos dirigentes de 

ocasião, uma vez que ela era vinculada diretamente ao gabinete do coordenador da COGSP. 

Por fim, eu queria que a Escola Oficina escapasse da exigência legal que pesava sobre as 

experiências pedagógicas de ser avaliada como “experiência” após certo tempo. Se aprovada, 

ela seria incorporada à rede regular, se não aprovada “como experimento” ela poderia ser 

interrompida pelo Conselho Estadual da Educação a quem cabia a aprovação e a avaliação 

final. 

 



107 

 

Karen - A Escola Oficina tinha especificidades que eram contrárias à forma dominante 

de se pensar a “questão do menor” à época, ao que foi possível identificar, que entendia 

o menor predominantemente como “caso de polícia” ou de “assistência social”. Dessa 

forma, supõe-se que foram encontradas dificuldades para tornar possível a Escola 

Oficina da maneira que foi proposta. Quais medidas foram necessárias para que a 

Escola Oficina mantivesse seus princípios propostos no projeto de criação? 

Mirian - O problema é que passado o oba-oba da inauguração, que se deu às vésperas das 

primeiras eleições para os prefeitos das capitais, passada a euforia inicial da sua instalação, a 

Escola Oficina perdeu a atenção do Gabinete do Secretário e se tornou um enorme problema 

para o gabinete da COGSP e para os diretores da Escola, uma vez que nela faltavam as 

condições materiais de funcionamento. Todos os dias os diretores eram obrigados a batalhar 

pela comida das crianças; periodicamente era preciso pedir ajuda do Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo e assim por diante. Essas e outras dificuldades próprias 

daqueles alunos e do em torno da escola, tornaram seu funcionamento sempre muito penoso. 

Isso exigia revisão constante dos procedimentos anteriormente definidos. 

Bem, se bem me lembro, o secretário conferiu à COGSP grau bastante alto de liberdade para 

comandar a escola, mas a deixou, em contrapartida, sem respaldo material e humano 

necessário ao seu funcionamento cotidiano “normal”. 

Não é por acaso que bastou sair o secretário Paulo Renato e chegar um novo, ainda dentro da 

mesma gestão do Franco Montoro, mas já como enclave do futuro governador Orestes 

Quércia, que estava muito bem contado nas pesquisas de intenção de voto para que a escola 

se tornasse inviável nos termos originalmente concebidos. Aliás, a primeira coisa que o novo 

secretário providenciou, o Aristodemo Pinotti, foi a desarticulação da equipe de direção. 

  

Karen - De acordo com as informações obtidas, a Escola Oficina do Parque Dom Pedro, 

teve seu nome alterado em 16 de julho de 1986 para Escola Oficina Profª Rosmay Kara 

José e, na gestão de São Paulo seguinte, de Quércia, foi transferida pra a FEBEM, 

sendo extinta em 1997. Considerando as propostas iniciais, as experiências que foram 

possíveis na Escola Oficina do Parque Dom Pedro e o desfecho que recebeu, como a 

senhora avalia a experiência da Escola Oficina? 

Mirian - Muito positivamente, mas ele durou tão pouco, teve chance de produzir tão 

escassamente que os seus resultados não permitem que se confirmem ou infirmem as 
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hipóteses que lhe deram origem. Contra minha vontade e meu entendimento, a ela 

lamentavelmente foi imposta a condição objetiva de “experimento interrompido”. 

 

Karen - Haveria outros aspectos ou lembranças que não tenham sido perguntados e que 

a senhora considera importante para que se compreenda a Escola Oficina? 

Mirian - Há muitos e muitas; tantos que ao passar esporadicamente pela região onde está o 

seu antigo prédio, sou envolvida por lembranças e sensações: imagens, cheiros, cores, 

vozes... Mas são, por enquanto, pessoais. 
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Entrevista com José Geraldo Silveira Bueno ( realizada em 29 de novembro de 2012) 

Karen - Pelo que pesquisei, na época que você começou a atuar na Escola Oficina, você 

estava vinculado à PUC e houve um convênio entre a Escola Oficina e a PUC. Queria 

saber como era esse convênio, de que se tratava? Como chegou na Escola Oficina? 

José Geraldo - Eu não tenho lembrança exata. Não sei se foi no mesmo ou se foram 2 

convênios que foram feitos naquela época para educação. Um era sobre a Antecipação da 

Escolaridade, um projeto que visava desenvolver atividades, no período de férias, com as 

crianças que iam ingressar na primeira série naquele ano. No governo anterior havia sido 

feito basicamente um trabalho de recreação e nós fomos chamados porque a Mirian Warde, 

que naquela época era coordenadora da COGSP, entendia que o trabalho devia ser feito já 

para o aprendizado escolar de forma diferençada e nós fizemos um trabalho baseado na 

perspectiva de letramento, de trabalhar com língua escrita com as crianças. Uma atividade 

lúdica, de leitura. Porque a maioria delas que ficavam as férias na escola, eram crianças 

pobres que não tinham condições de passar férias em outro lugar, e na escola pública a 

maioria das crianças não tem condições, com exceção das de classe média, não tem 

condições de fazer isso. Então para atender esse grande público, ao invés de fazer um 

trabalho de recreação, com brincadeiras só, nós fizemos um trabalho de letramento que foi 

muito interessante. Eu coordenei esse projeto, com outras duas professoras, envolvendo todas 

as delegacias de ensino da capital, em todas as escolas, um número imenso de crianças nesse 

período. E estudantes universitários que foram preparados durante dois meses para trabalhar 

com esse público.  

O outro convênio referia-se à prestação de assessoria à equipe da Escola Oficina, inaugurada 

em 1987 para atender aos meninos de rua da região central, especialmente aos que 

circulavam pelas imediações da Praça da Sé. Eu fiquei como assessor no período que ficou 

sob a égide da profª Mirian, depois, quando o Pinotti assumiu a Secretaria da Educação, a 

profª Mirian saiu e nós também saímos. 

Com relação à Escola Oficina, pude verificar, a partir da leitura dos documentos, que ela 

tinha princípios pedagógicos e currículo diferençados para permitir que essas crianças da 

Praça da Sé pudessem participar de diversas atividades em diversos períodos. Além disso, 

eles podiam se matricular em qualquer época do ano.  

Karen - Com relação a essas especificidades, quais lembranças o senhor tem do 

cotidiano e rotina escolar? 
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José Geraldo - Então que eu me lembre, eu não sei se tenho muito, pode cotejar com quem 

trabalhou efetivamente lá. Eu dava assessoria, não trabalhava todos os dias, mas ia bastante, 

gostava muito do trabalho. Ela tinha em princípio um currículo de escola, era uma escola. 

Tinha disciplinas, atividades escolares. O que, do meu ponto de vista, diferençava era 

primeiro porque não havia uma rigidez de horário. Na medida em que eram meninos de rua, 

uma vez que você fixa horários, você tende a perdê-los. Houve aí um trabalho para tentar 

cativá-los para ficar o maior tempo possível na escola, que foi um trabalho que trouxe bons 

resultados, especialmente com uma parcela dos adolescentes que conseguiram enxergar um 

resultado, que não era possível enxergar um resultado para todos, e especialmente para os 

menores. 6, 7 anos já tinha garotos na Praça da Sé e com eles acho que o resultado foi mais 

produtivo. O que diferençava mesmo era a prática pedagógica, uma prática que pretendia a 

ser muito dinâmica, muito próxima da realidade deles, reconhecendo-os como produtores de 

cultura, procurando desenvolver atividades que favorecessem a apropriação de outros 

conhecimentos, a partir daquilo que eles nos traziam. É claro que havia um modelo de escolar 

dentro disso, mas tentava-se fazer um trabalho de desenvolvimento na perspectiva de 

escolarização de significado, sem que fosse um significado falso “isso vai melhorar sua 

vida”, mas que “aprender é uma coisa legal, gostosa, agradável”. Se você fizesse isso, alguns 

continuavam, a exemplo do menino que escreveu o livro, alguns se apropriaram exatamente 

para utilizar o conhecimento escolar em seu próprio benefício de se situar no mundo. Uma 

visão de mundo diferençada daquela que eles têm, porque é uma vida muito degradada. 

Preferir morar na rua do que em casa, imagina o nível de degradação que eles já chegaram, 

porque não possuem condições básicas de vida. 

 

Karen - Com relação ao que foi pesquisado, na época normalmente as medidas 

pensadas para a “questão do menor” era entendida como caso de polícia ou de 

promoção social e a Escola Oficina tinha uma proposta de educação para entender a 

situação dos menores. Para o senhor, enquanto assessor, quais foram as dificuldades 

que percebeu na Escola Oficina e quais encaminhamentos foram pensados na época? 

José Geraldo - Acho que primeiro preciso dizer que fui para Escola Oficina também porque 

em um período de um ano e quatro meses eu fui diretor técnico da FEBEM, trabalhei desde 

69 na PUC e em 83 fui convidado para assumir a direção técnica de todas as FEBEMs de São 

Paulo. Em toda cidade de São Paulo, quando fui chamado, eu disse que a única coisa que 

podia me levar para a FEBEM era de mudar o seu caráter  repressivo institucional para um 
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caráter educacional, mesmo sabendo que não se completaria isso. Não é na FEBEM que 

vamos dar educação, mas que a transformação disso, que era extremamente repressiva e 

punitiva, para humanizar suas práticas sociais internas – quando eu digo prática sociais 

internas não é só o inspetor que bateu no menino, prática interna é o psicólogo que fazia o 

menino espera sete horas para receber o laudo e depois declarar em laudo que o menino 

apresenta caráter ansienógeno. Depois de esperar sete horas para saber se o laudo irá  livrá-lo 

ou não da FEBEM, o menino só poderia com o nível de ansiedade altíssimo. De todas essas 

práticas, o grande vilão era o inspetor que batia nas crianças, fato que também ocorria e que 

merecia ser proibido, mas todas as práticas institucionais eram altamente punitivas, 

repressivas, sem muito cuidado com o valor humano. Porque é uma vida completamente 

degradada. E essa foi uma experiência que me levou à Escola Oficina.  

A Escola Oficina tinha limites. Não havia nenhuma esperança que, através da Escola Oficina, 

nós conseguíssemos libertar todas as crianças da Sé. Mas de alguma forma, era uma tentativa 

de verificar se, não institucionalizados, em uma instituição fechada, eles poderiam, através de 

um projeto educativo escolar, mas não de uma escola tradicional, fazer com que percebessem 

a escola como um local de possibilidades, não de melhoria em termos de classes sociais, mas 

de entender melhor o mundo porque isso podia fazer com que eles pudessem enxergar a si e 

ao mundo e terem algumas ferramentas para poder lutar por alguma coisa que não fosse viver 

na rua e cheirar cola. Então eu acho que a perspectiva da Escola Oficina, para mim, era a 

mais promissora do ponto de vista da criança, mas com limitações muito semelhantes porque 

essa vida degradada era o final de um processo ocasionado, fundamentalmente, pela absoluta 

falta de condições de vida de seus familiares. Essas limitações atingiam todas as iniciativas e 

muitos dos que atuavam no campo, tinha uma visão de classe do problema, como um técnico 

da FEBEM para quem “a solução seria a adoção”, sem analisar criticamente as possibilidades 

reais dessa política.  Dezenas de milhares de adoções, agravado pelo fato de que 80% dessa 

população era de adolescentes negros? Quem estaria disposto a adotar um adolescente negro? 

Claro que a adoção é uma das possibilidades de encaminhamento de crianças órfãs ou  

abandonadas; mas não é a solução nem para todas essas crianças e muito menos para 

adolescentes em condições de vida degradada, esse é que é o problema. A Escola Oficina, 

nesse sentido, poderia servir de modelo para novas perspectivas de alternativas e 

possibilidades educativas;  de,  a partir de  você poder começar a discutir isso porque ampliar 

isso para um âmbito das crianças não serem tão degradadas. Porque a experiência da Escola 

Oficina foi abortada e eu acho uma pena, porque ela podia servir, por exemplo, para uma 
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prática pedagógica que poderia ir se disseminando por escolas da periferia, em que uma 

enorme quantidade de crianças vivem em condições péssimas, mas ainda tem família, no 

sentido de  evitar que uma enorme quantidade de crianças chegasse à Praça da Sé. Embora 

sem o sonho de que iríamos fazer isso com a massa da população, porque esse é um problema 

social que se resolve com a melhoria de condições de vida, todas, não só de salários, mas de 

moradia, de saneamento, de equipamentos sociais que pudessem abrigar essas crianças. 

 

Karen - O senhor acha que as dificuldades da Escola Oficina estavam relacionadas às 

dificuldades da família que viviam na periferia? 

José Geraldo - Na realidade, muitos deles não viviam com as famílias, muitos moravam na 

Praça da Sé. Eu não queria que ficasse parecendo que a família é a responsável. A família é 

uma vítima. Quando eu estava na FEBEM eu vi pai de 40 de anos chorando e dizendo “tenho 

que deixar meu filho de 3 anos aqui, porque trabalhei 15 anos e estou desempregado e não dá 

para sustenta-lo. Tenho dois filhos, minha mulher não consegue trabalho, eu não consigo 

trabalho. A gente se vira, mas não tem o que fazer com o menino que está passando fome” e 

falando alto e forte “eu não sou vagabundo”. Quinze anos de trabalho, perdeu emprego, não 

tinha nenhuma qualificação, porque quando se tem alguma qualificação pode até ganhar 

menos, mas com pouca qualificação, num período de muita retração econômica a 

possibilidade de emprego é mínima. A família é a grande vítima. A criança é a segunda 

vítima, mora na rua, com uma vida degradada, mas claro que existem casos em que a família 

possui condições, mas a grande maioria das famílias das crianças da FEBEM é de mães que, 

para sustentar seus filhos, trabalhava o dia inteiro fora, às vezes saía de madrugada e voltava 

só à noite. E cada vez mais as condições sociais acabam degradando a família, a criança. E 

ainda hoje, da produção em massa disso. Se gradativamente estivesse resolvendo o problema, 

é uma coisa. Até acho que hoje em dia as condições estão mais favoráveis, muito pouco, mas 

estão. Mas naquela época havia uma produção em massa. Imagina que na FEBEM, nas 

Unidades de Recepção, a média de entrada diária era de 90 meninos por dia na capital. Como 

se resolve 90 meninos por dia? Mesmo que tenha um projeto mais avançado, resolvemos de 

90, tem mais 90 chegando por dia... impossível! Sem nenhuma ação integrada, a polícia 

fazendo barbaridade com eles. Faltam projetos inovadores que possam render frutos, não 

somente para esses meninos, mas com projeto pedagógico mais apropriado. 
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Karen - Em 86, depois que Pinotti virou secretário da Educação, baixou-se uma lei, 

mudando o nome da Escola Oficina para “Profª Rosmay Kara José”. É uma informação 

que nem todo mundo sabe... 

José Geraldo - Nem eu... 

 

Karen - E na gestão seguinte, em 91, já na gestão de Quércia, houve um decreto para 

transferir essa Escola Oficina Profª Rosmay Kara José para FEBEM. Os últimos alunos 

matriculados são de 1997, então ela foi extinta em 1997. Pensando nas propostas 

iniciais, nas experiências que o senhor teve e o desfecho da Escola Oficina, como o 

senhor avalia essa experiência? 

José Geraldo - Absoluta falta de continuidade de programas que reflitam uma determinada 

política. Não sei quando eu não estava mais lá, como isso foi avaliado. Uma das coisas que 

me chamava atenção na Escola Oficina é que o prédio era muito bonito. Ele era bonito foi 

totalmente reformado. Esse acho que é um dado fundamental, porque arquitetura faz parte. 

Ele não tinha nada de luxuoso, mas era bonito. Bem pintado, fizeram uma quadra com 

estruturas metálicas pintadas colorido. Você se sentia bem. Não sei se te falaram, mas a 

biblioteca ficava aberta, você entrava a hora que quisesse, pegava o livro que quisesse, a 

biblioteca ficava no centro da escola. Porque a biblioteca é um lugar que se girava. Tinha 

uma concepção minha, que marca, porque se você é pobre, mora na rua, dorme no quentinho, 

sabe o que é o quentinho? 

Karen - Embaixo da ponte? 

José Geraldo - Não, no ar que sai do metrô... 

Karen - Ah, do metrô... é verdade. 

José Geraldo - Quem estava dormindo na rua, andando com trapo para se cobrir no frio, 

chegava num lugar em que era bem recebido, com professores legais. Todos eles foram 

selecionados a dedo, pessoas muito simpáticas, agradáveis, com atividades que são gostosas 

de serem feitas. Eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Primeiro a falta de continuidade, pois 

duvido tenha havido uma avaliação mais precisa do lugar, um acompanhamento. Porque no 

tempo do Paulo Renato com a Mirian, isso era acompanhado constantemente, que resultado 

isso tem, quais são as atividades, não é só para controle, mas para subsídios. Tanto que eu 

participava disso, ia na PUC, discutia com os professores, participava das atividades 

pedagógicas, discutia com pessoas, porque eu tinha certa experiência com a língua 

portuguesa, trabalhava com a professora Jandira, em um trabalho que ela fazia. Professores 
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pensados exatamente para trabalhar com esse tipo de crianças. Eram voluntários, quero dizer, 

não tinha concurso, faziam o edital e eles se dispunham a dar aula já sabendo o que vinha, 

ninguém vai lá esperando que trabalhar com loirinho de olhos claros, que o carro para na 

porta. Então eu acho que tinha uma equipe de trabalho maravilhosa. Acho que esse é um 

outro aspecto que se perde, porque é um sistema burocrático da Secretaria da Educação. 

Deveria haver um prêmio para fixar o professor e os alunos na escola e não concurso de 

remoção. Professor fica um ano na escola, melhora seu salário, se ficar 10 anos, aí vai ganhar 

um pouco melhor. Porque aí tem chances, porque mesmo que você tenha um bom 

coordenador, como vai formar a equipe se você tem 5, 6 ou mais professores novos por ano? 

E aquilo foi uma equipe, em um tempo que foi pequeno, mas essa equipe estava coesa. Acho 

que tem que ter essa coesão. Houve uma proposta pedagógica, qualquer que seja ela, mas que 

apresente um resultado, você muda isso, você muda a proposta. 

Um segundo dado acho que ele é reflexo da política, não só em educação, mas políticas 

sociais que se voltam para população infantil pobre. O que falam é “vamos tirar da 

marginalidade”, não se tira da marginalidade sem se oferecer algo que a substitua. Eu estava 

na FEBEM e tinha um menino que tocava muito bem violão e a gente ficava discutindo “o 

que vai fazer com esse menino? Ele vai sair... não tem nada para fazer...”. Aí nós 

encontramos um barzinho não muito bem frequentado (risos) no Tatuapé, perto da FEBEM 

do Tatuapé, e conversamos com o dono que era uma pessoa muito simpática, nem fui eu, foi 

o diretor, falou do rapaz e o dono disse “tudo bem, se ele tocar bem ele fica aqui, pode 

animar o barzinho” e ele foi. Veio uma assistente social e disse assim “vocês estão colocando 

esse menino para se perder em um ambiente horrível”, “você quer que eu coloque ele onde?”. 

Eu não tinha condições de colocar para tocar num barzinho na Vila Madalena, nem ele tocava 

tanto para isso. Segundo me consta, até eu sair da FEBEM, ele continuava no barzinho, já era 

meio que empregado, porque já fazia serviço de balcão, cozinha, tinha um quartinho... então 

não dá para pegar a massa dessa população e imaginar que com curso profissionalizante de 

pedreiro vai resolver o problema, claro que tem efeito para alguns, mas não tem uma política 

social integrada que pudesse trabalhar, então acho que isso mostra o descaso das políticas, até 

mesmo quando alguns dirigentes, acho que até bem intencionados, tem uma visão de que o 

filho é ruim porque o pai bebe. Até aí eu conheço um bando de menino de classe média que o 

pai bebe e nem sempre o menino é ruim e tem filho de pai de classe média que pai não bebe e 

é um terror. Claro que em alguns casos isso é verdade, mas isso passa a ser um estereótipo 

“ele é ruim porque o pai bebe, porque tem pai pobre que não cuida” como se nenhum deles 
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cuidasse, sem analisar as condições de vida, de mulher que tem 3 filhos, não tem mais 

marido, que sai às 5 da manhã para fazer faxina e volta às 8, 9 da noite, como é que ela vai 

cuidar? Ela tem que deixar com a vizinha mesmo, a vizinha também tem outros problemas 

para resolver. Acho que as duas coisas: a do projeto que no Brasil é quase marca de não 

continuidade e o segundo é de falta de políticas sociais integradas. E o terceiro é: voltou para 

FEBEM. Do meu ponto de vista foi um grande retrocesso. Quando nós estávamos na 

FEBEM, a minha equipe organizou palestras para técnicos e na segunda ou terceira nós 

convidamos o Paulo Freire e ele começou a palestra assim “eu não sei por que vocês me 

chamaram, porque, para mim, esta instituição não deveria existir” e eu respondi para ele “é 

exatamente por isso que você está aqui”. Era um pouco disso. Quando foi criada a Secretaria 

do Menor, para mim isso foi um avanço, porque, de qualquer forma, começou a separar quem 

era o público da FEBEM, porque eram os infratores e abandonados, e abandonados, a 

maioria não era abandonado. E aí aparecia no jornal “fugiram 5 menores da FEBEM”; não é 

que fugiram, eles podiam sair, não eram infratores. Quando havia uma pena judicial, você 

não pode fazer nada, você tem que manter internado, o menino que não tem, ele pode ir para 

casa, vai falar o que para ele? “Não, não pode ir”, eles nem falam, eles saem. Aí eles saíam e 

três dias depois eles voltavam, porque a família não tinha condições. Mas eles não eram 

obrigados a ficar, a gente discute, conversa com eles, e uma parcela ficava, inclusive quase 

como filho da FEBEM o que também não é uma coisa boa. Estou falando muito da FEBEM... 

 

Karen - Mas faz parte. 

José Geraldo - Faz. O Odair trabalhou comigo na FEBEM, fizemos um grupo... Paulão, o 

Paulo Barnabé, que era um psiquiatra que trabalhava na FEBEM, o Jairo de Oliveira. A partir 

dessa experiência na FEBEM que então se pensou num projeto educativo escolar que fugisse 

das raias da instituição repressora-punitiva. 

 

Karen - Então, desse ponto de vista, o senhor avalia a experiência da Escola Oficina 

enquanto esteve lá, enquanto estava de acordo com o projeto, como positiva ou 

negativa? 

José Geraldo - Dentro dos limites possíveis de uma sociedade altamente excludente, acho que 

ela foi positiva. Os resultados são muitos pequenos para os meninos. 

 

Karen - Quais eram esses resultados que foram possíveis de perceber? 
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José Geraldo - Ah, o menino que escreveu o livro, não sei o que foi dele. Também não tem 

como controlar, mas de alguns a gente percebia um vínculo social mais forte, passavam o dia 

inteiro lá, não gostavam muito de sair, e o que eles estavam dizendo para gente? “eu não 

quero ir para a Praça da Sé”. E os resultados muito pouco satisfatórios de meninos que já 

estavam em um nível de degradação muito alto. Um dado que não sei se pode ser público é 

que a gente proibia arma e droga lá dentro. Não perguntava para eles se eram usuários. 

Porque não tem jeito, e depois de lá? A maior parte cheirava cola, então isso mostra o quanto 

era limitada a possibilidade de resultados do trabalho. Como ela não teve continuidade não dá 

para avaliar o real significado dessa experiência para as crianças e adolescentes, pois teria 

que ter um trabalho intenso para poder avaliar resultados. Foi um período muito curto, mas 

acho que era um caminho promissor. Sem qualquer romantismo, com as limitações geradas 

pelas condições de vida desses meninos e como toda e qualquer escola. Valeria a pena filmar 

uma tarde na biblioteca, a meninada lendo, quem não sabia ler, o professor lia para ele, 

inventava, discutia, conversava. E eram coisas assim, acho que vale a pena, muito pequenas, 

específicas. Vou te dar um exemplo. Um dia estávamos no pátio e dois grupinhos resolveram 

se enfrentar no pátio e começou aquele negócio “vai sair briga”, e os professores falavam 

assim “você tem cada sacada”, trabalho com criança. Aí eu sabia que estava tenso, mas eles 

não estavam falando nada. Eu fui pro lado da quadra com uma bola de basquete e comecei a 

jogar a bola no cesto; dai a pouco chegou um e falou “tio, posso jogar?” “pode!”, dai a pouco 

estavam todos lá. É moleque, por mais bravo que ele seja, que roube na esquina, eles são 

moleques. E a outra, tinha uma menina terrível, muito muito esperta. 9 anos e era analfabeta. 

A Jandira estava lá e começou a ler um livro para ela, aí começou a ler e ela escolheu 

chapeuzinho vermelho, depois que leu a história toda, a Jandira disse “você quer contar a 

história para mim?”. Aí eu falei assim “conta a história da Chapeuzinho como se vivesse na 

Praça da Sé”. Ela achou ótimo. Ela falou da história de uma menina de Chapeuzinho 

vermelho, isso e aquilo, já nem tinha mais avó, não lembro mais da história. Aí teve uma 

hora que ela falou assim “aí uma renque de pessoas...” e a Jandira perguntou “o que é 

renque?” “um monte!”, e ela ia falando e a gente escrevendo, “ah... mas o que você quer que 

eu escreva ‘renque’ ou ‘monte’?” “monte” “e por quê?” “porque mais gente vai entender”. Tá 

certo? Trabalhar com a língua, não se desrespeitou a língua dela e ao mesmo tempo ela 

começa a trabalhar de que forma eu posso falar uma coisa... uma menina de 9 anos. Essas 

coisas, pequenas coisas, pedagógicas, que grande parte da academia não dá bola para isso, 

com o tempo você pode fazer com que ela perceba que aprendeu outras coisas... não é nem 
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aprender, porque ela sabia, ela tinha os dois, mas usava “renque”, é como a gente sabe mas 

não utiliza determinados termos, se eu falar “convosco” você vai entender, ninguém usa, mas 

não é por isso que você vai ter dificuldade de entender o português que estou falando. Eu 

acho que essa iniciativa, realmente o que me encantava lá era a alegria da Escola. 

Normalmente a escola é uma coisa chata, ruim, e era um projeto exatamente para isso: ganhar 

pela atração, pela obrigatoriedade eles não param, então eles tinham que pensar “vale a pena 

ficar aqui”, gostar de ficar aqui, uma boa relação com os professores, mas também não é 

clube. Não adianta ficar lá e não fazer nada, entrou na escola “ah, não quero fazer nada” 

“nada, não. Escolhe. Você pode até escolher”. Tinha um professor de matemática encantador, 

e o professor acabava ganhando o aluno... 

 

Karen - Haveria outros aspectos que o senhor se lembra e considera importante para 

entender a Escola Oficina? 

José Geraldo - Você conseguiu o documento inaugurador dela... 

 

Karen - O projeto? Eu consegui o que foi apresentado para o CEE. Então ele tem 

fragmentos, citações... está resumido. 

José Geraldo - Não sei se você sabe qual era o núcleo centralizador do currículo. História. 

Esta é uma coisa interessante. Por que a história? Porque a história nos situa no mundo. Não 

é essa história, também essa que é importante, mas não é só a história formal, dos países, mas 

é a perspectiva histórica, de nos situar historicamente no mundo. Para entender algumas 

coisas relacionadas à história e ter algum significado para mim, senão ele vira conteúdo e não 

conhecimento. A pedagogia era uma pedagogia histórica. História era o núcleo, não era 

matemática, nem... também não era centro de interesses, não sei se você já ouviu falar disso. 

Não se trata de que o cara da matemática precisa ensinar exercício de gregos “dois gregos 

foram à feira...”, isso é uma bobagem. Era a perspectiva histórica, para aprender número, 

“mas olha tinha gente que fazia diferente...” “tinha?” “tinha! Os romanos faziam assim, quem 

inventou desse jeito foram os árabes” “sério?” “sim, os romanos tinham outro jeito de fazer”, 

para você perceber que havia outras formas, senão naturaliza o conhecimento matemático. 

Parece que sempre houve o número 4 escrito daquele jeito e não, os romanos escreviam de 

outro jeito, porque tinha toda uma perspectiva para entender a matemática e mostrar, 

inclusive, que é muito mais fácil fazer conta com número como o arábico, escolheu o arábico 

por que? Fazer contas com números romanos deve ser uma tragédia (risos). Acho que nem 
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eles faziam, deviam fazer de outro jeito. E mostrar o estudo de matemática não era ruim para 

eles. Facilita a vida da gente, a matemática não veio para atrapalhar, ela facilita. A 

multiplicação é melhor do que fazer as somas das parcelas o tempo todo, olha o tempo que 

você gasta. Tem um jeito mais fácil de fazer... matemática como um jogo. Todas essas 

oportunidades tinham a história como centralidade. Gostaria que isso fosse bem entendido: 

claro que é preciso conhecer história. Quando você chega em níveis mais superiores, às vezes 

pensa “eu não gostava muito de estatística” depois percebe isso “é legal aprender”, é claro 

que se for aprender só para reproduzir fórmulas nós não aguentamos, quando você percebe aí 

fala “puxa, nunca pensei nisso”. Da minha experiência, o que percebo, é que quando eu 

comecei a usar estatística fiquei encantado e utilizo em vários trabalhos, porque é uma 

ferramenta poderosa que pode ser usada de muitas formas importantes, como expressão da 

política educacional. Essa é uma perspectiva importante, não sei se alguém lembrou disso.  

Estas são as minhas memórias sobre a Escola Oficina, mas  eu nunca fui muito bom para 

relembrar fatos da vida. Tenho um amigo, professor aqui da PUC que diz “poxa, tinha uma 

fama de memória tão boa e agora estou ficando velho e percebo que minha memória não é a 

mesma”. E eu falo “eu nunca tive fama de memória boa, imagina agora com a idade 

avançada...” (risos).  

O Jairo seria uma boa pessoa para entrevistar... 

 

Karen - Ele é falecido, né? 

José Geraldo - Falecido... 
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Entrevista com Luiz Barreira (realizada em 1º de dezembro de 2012) 

As seguintes questões foram enviadas com antecedência para o entrevistado. 

- No artigo 2º do decreto de criação da Escola Oficina (decreto nº 24093/85) a Escola Oficina 

é integrada ao Sistema Estadual de Ensino, configurando-se como uma escola pública regular 

de ensino. Para formar o corpo docente e de funcionários, a Escola Oficina podia solicitar o 

afastamento de determinados profissionais à Secretaria da Educação para terem exercício na 

Escola (decreto 24093/85, art. 12). De que forma foi a sua transferência para a Escola 

Oficina? 

- De acordo com o que foi pesquisado, a Escola Oficina foi a primeira escola para meninos e 

meninas em situação de rua, sendo que o tratamento dispensado na época era, em geral, 

entendido como “caso de polícia” ou de assistência social. A partir das especificidades da 

Escola Oficina, quais as lembranças que o senhor tem sobre o cotidiano e a rotina escolar? 

- A Escola Oficina tinha princípios pedagógicos e currículo diferençados, que permitia que os 

jovens participassem de diversas atividades e oficinas de várias matérias. Além disso, os 

meninos e meninas podiam se matricular em qualquer época do ano, tendo seu currículo 

adaptado. Como eram as práticas de ensino e a aplicação curricular? De que forma os alunos 

da Escola Oficina se manifestavam em relação à matéria dada? 

- De acordo com o que foi pesquisado, a Escola Oficina foi a primeira escola para meninos e 

meninas em situação de rua, sendo que o tratamento dispensado era, em geral, entendido 

como “caso de polícia” ou de assistência social. Entende-se, portanto, que possíveis 

dificuldades apareceram ao recebê-los. Quais as principais dificuldades relacionadas ao 

menor que foram identificadas na Escola Oficina e quais encaminhamentos eram feitos? 

- De acordo com as informações obtidas, a Escola Oficina do Parque Dom Pedro, teve seu 

nome alterado em 16 de julho de 1986 para Escola Oficina Profª Rosmay Kara José e, na 

gestão de São Paulo seguinte, de Quércia, foi transferida pra a FEBEM, sendo extinta em 

1997. Considerando as propostas iniciais, as experiências que foram possíveis na Escola 

Oficina do Parque Dom Pedro e o desfecho que recebeu, como o senhor avalia a experiência 

da Escola Oficina? 

- Haveria outros aspectos ou lembranças que não tenham sido perguntados e que o senhor 

considera importante para que se compreenda a Escola Oficina? 

Luiz - De início, penso que deve ser mencionada a ideia de assistência social que estava 

presente na época. Desde 1942, com a LBA (Legião brasileira de assistência social), que foi 

inicialmente pensada para assistir os órfãos da guerra, há na história brasileira características 
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de assistência social importantes. As primeiras damas passam a desempenhar papéis 

relevantes para as políticas de assistência social. 

O governo de Franco Montoro foi o primeiro após a ditatura, o primeiro governador eleito, e 

Lucy Montoro quis realizar um sonho de resolver a situação das crianças que se encontravam 

na praça da Sé. Nesta época, Mirian, que era minha orientadora, era coordenadora na COGSP 

e foi designada para pensar uma solução para a questão do menor. 

Quando o projeto da Escola Oficina do Parque D. Pedro, em São Paulo, começou a ser 

concebido, a professora Mirian Jorge Warde era minha orientadora de dissertação de 

mestrado no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, na PUCSP. Continuou a ser 

minha orientadora no doutorado, na Unicamp, mas por pouco tempo, pois a passagem dela 

pela Unicamp foi bastante breve, cerca de um semestre.  Conheci o Programa da PUCSP por 

intermédio de duas professoras que lecionavam na mesma escola pública onde comecei a 

trabalhar como professor ACT (temporário) de História e de Estudos Sociais. Essas duas 

professoras, Vera Lúcia Mortari, que lecionava Ciências, e Elza Maria Guariba, que 

lecionava Português, chamaram muito a minha atenção, pois estavam sempre a portar livros 

de Gramsci, Marx, Manacorda e de outros filósofos, sociólogos e economistas políticos que 

me eram bastante familiares. Curioso e intrigado, procurei saber de onde vinha o interesse 

delas por aqueles textos e autores. Foi então que fiquei sabendo da existência do Programa de 

Educação da PUCSP. Nessa época, o professor Dermeval Saviani era o coordenador do 

Programa, cujo corpo docente era composto, em sua grande maioria, por um grupo de recém-

doutores, como Maria Luiza Santos Ribeiro, Guiomar Namo de Mello, Teresa Roserley 

Neubauer da Silva, Mirian Jorge Warde e Ediógenes Aragão. 

Foi por minha orientadora, Mirian Jorge Warde, que eu soube do projeto da Escola Oficina 

do Parque D. Pedro e foi por ela que eu fui convencido a participar do processo seletivo do 

futuro corpo docente da Escola. A equipe diretora (ou gestora) do projeto já havia sido 

montada. Uma equipe multidisciplinar, integrada por um médico psiquiatra (Paulo Barnabé), 

um psicólogo (Odair Sass), duas pedagogas (Maria das Mercês Ferreira Sampaio e Thereza 

Ferreira da Silva), profissionais que, na época, atuavam na FEBEM (Jairo, Küller e Fernando 

Casadei Salles), além de outros profissionais que passaram a compor a equipe diretora da 

Escola, direta ou indiretamente. Quando tiveram início as atividades da Escola Oficina, a 

equipe diretora foi composta e recomposta algumas vezes. O núcleo duro, digamos assim, da 

equipe diretora estava lotado na SE/COGSP, assessorando a sua então Coordenadora, a 

professora Mirian Jorge Warde, que fora indicada para estar à frente desse órgão da 
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Secretaria de Estado da Educação, quando Franco Montoro foi eleito, pelo voto direto, para 

assumir o Governo do Estado de São Paulo. Eram tempos de abertura político e as oposições 

ao Regime Militar, compulsoriamente reunidas nas fileiras do MDB - posteriormente, PMDB 

– chegavam ao poder. Na época, Mirian era próxima de forças políticas de esquerda 

albergadas pelo MDB. 

Ter participado do processo seletivo do futuro corpo docente da Escola Oficina do Parque D. 

Pedro foi uma experiência bastante marcante. Por alguma razão, a equipe diretora da Escola 

optou por selecionar os professores mediante dinâmicas de grupo. Antes, porém, é preciso 

abrir aqui um parêntese para dizer que os candidatos que se apresentaram – não saberia dizer 

se todos – foram, de alguma maneira, apresentados, indicados à equipe. Ou seja, não foi um 

concurso aberto, por assim dizer, ao público. Foi um concurso restrito aos professores que 

foram convidados a participar do projeto. Fechado o parêntese, retomo o tema relativo às 

estratégias de seleção acionadas pela equipe diretora, tendo em vista a composição do corpo 

docente da futura Escola Oficina. Situações foram simuladas. Situações que antecipavam, por 

assim dizer, problemas (de indisciplina, agressão, violência física, ou até mesmo de violência 

“simbólica”) que os futuros professores poderiam enfrentar, segundo as vivências, mas 

também segundo as representações sociais de alguns dos membros da equipe diretora. O que 

mais chamou a minha atenção nas dinâmicas de grupo foi, entretanto, a reação de uma das 

candidatas ao posto à leitura (interpretação) que eu fiz e explicitei de um lugar (fictício) 

mencionado em uma das composições de Chico Buarque de Holanda. Esse lugar era referido, 

na letra da música, como “Brejo da Cruz”. Fomos inquiridos pela equipe diretora sobre tal 

lugar. Ela queria saber, assim presumi (e ainda presumo), como representávamos tal lugar. 

Nas minhas representações, esse lugar não se me apresentava, necessariamente, como um 

lugar associado a tragédias, a desgraças, a acontecimentos ruins, negativos, ou desagradáveis. 

Nomes de lugares não são, necessariamente, associados aos usos que deles são feitos. Brejo 

é, antes de tudo, um acidente geográfico. No caso, nome de uma antiga cidade da Paraíba. 

Mas, qual teria sido a intenção de Chico Buarque ao compor a letra dessa canção? Denunciar 

que a riqueza de uns poucos é a principal produtora da miséria de muitos? Denunciar a 

infância famélica? Escancarar o problema, ainda não solucionado, da migração forçada pela 

luta da sobrevivência no Brasil? A arte não exige explicações; ao contrário, comporta 

inúmeras possibilidades de apropriação, significação. O “Brejo da Cruz”, de Chico Buarque 

de Holanda, pode ser lido, interpretado como um lugar, diríamos hoje, de raiz e, nesse 

sentido, de boas lembranças, lembranças “da terra”. Essa minha interpretação foi duramente 
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criticada por uma candidata que se dizia politicamente engajada nas “causas populares”. 

Hoje, passados quase trinta anos, é possível traduzir, compreender o comportamento da 

colega como “luta de representações”. Mas, na época, tomei a crítica como um “puxão de 

orelha” que objetivava evidenciar o meu estado alienação política.  

Fui aprovado no processo de seleção e afastado das aulas que assumira na E. E. P. G. Prof. 

Antonio Emílio de Souza Penna, para cumprir jornada integral de trabalho na Escola Oficina 

do Parque D. Pedro.  

Composto o corpo docente e definido o espaço físico que abrigaria a Escola, corpo dirigente 

e docente reuniram-se por uns bons meses – não me lembro exatamente quantos, mas penso 

que foi algo em torno de seis meses – para elaborarem o projeto pedagógico da Escola. Esse 

projeto tinha que ser diferenciado, pois o futuro alunado da Escola apresentava características 

bastante peculiares (abandono, vício, carências múltiplas) que precisariam ser consideradas 

para ser bem-sucedido. Lemos textos sobre teoria do capital humano, educação para/pelo 

trabalho. Vimos e debatemos filmes sobre experiências educacionais correlatas nos Estados 

Unidos. Reuniões gerais, das quais todos participavam: diretores, professores e especialistas. 

Reuniões pedagógicas por disciplina, nas quais os professores de cada disciplina debatiam e 

desenhavam propostas pedagógicas para cada uma delas. Nas reuniões gerais, as propostas 

pedagógicas desenhadas pelos professores que atuariam nas diferentes oficinas disciplinares 

eram apresentadas, debatidas e criticadas. Na sequência, as críticas e sugestões que cada 

proposta recebia eram devidamente consideradas nas reuniões pedagógicas dos professores 

das oficinas. Foi um rico aprendizado. Penso que nunca aprendi tanto sobre ensino, seja da 

matemática, seja das demais disciplinas escolares que compunham a matriz curricular dos 

cursos de primeiro grau (hoje, segundo ciclo do ensino fundamental), como naquelas 

reuniões. Em linhas gerais, a base pedagógica da Escola Oficina era a seguinte: Os diferentes 

conhecimentos e saberes disciplinares deveriam ser trabalhados em oficinas, ou seja, tomava-

se o trabalho como princípio educativo (Gramsci e Manacorda). De acordo com esse 

princípio, o professor não deveria ser um mero transmissor de conhecimentos, mas deveria 

atuar de maneira a fornecer ao aluno as orientações necessárias para que ele, aluno, pudesse 

(re)produzir conhecimentos. As oficinas, por sua vez, deveriam oferecer as “ferramentas” 

consideradas necessárias à produção do conhecimento nos diferentes campos disciplinares; 

assim, todas elas foram devidamente guarnecidas com essas “ferramentas” (livros e toda 

espécie de material didático); as oficinas eram algo muito próximo daquilo que a escola dita 
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regular, convencional conheceu como “sala ambiente”. Dentre as várias oficinas, uma delas 

chamou bastante a minha atenção, qual seja, a de capoeira, sobre a qual falarei mais adiante. 

Reformado e adaptado o espaço físico onde a Escola Oficina deveria funcionar, equipe 

diretora e corpo docente puseram-se a debater e a definir estratégias de busca e recepção dos 

seus futuros alunos, crianças, pré-adolescentes e adolescentes que perambulavam pelas ruas 

do centro antigo da cidade de São Paulo, então rotulados e estigmatizados como 

“trombadinhas”. “Trombadinhas”, porque essa era a técnica que eles adotavam para furtar 

bolsas, sacolas, embrulhos e demais objetos portados pelos transeuntes da região. A 

estratégia que adotamos foi a de ir ao encontro daquelas crianças e adolescentes, no meio em 

que eles viviam: as ruas do centro da cidade. Fomos e anunciamos a todos a abertura da 

Escola. Pouco a pouco eles foram chegando, alguns ressabiados, outros nem tanto. 

Inicialmente, fizeram o reconhecimento do território, para se certificarem do que lhes fora 

dito no momento em que fomos até eles. De fato, encontraram no espaço físico da Escola 

serviços que atendiam algumas das suas necessidades, tais como lavanderia, chuveiro, 

refeitório e “salas de aula” (oficinas) fornecidas de móveis escolares e materiais didáticos, 

mas dispostos de um jeito que não correspondia ao jeito consagrado pela escola dita regular. 

Ao chegarem, os alunos eram identificados. Funcionários cedidos pela 5º Delegacia de 

Ensino da Capital, à qual a Escola Oficina estava oficialmente vinculada, procuravam 

preencher as fichas de matrícula, com informações prestadas pela própria criança, 

adolescente. A grande maioria não tinha endereço residencial, claro! Alguns deles apenas 

dormiam na FEBEM, pois não eram internos. Outros “moravam” nas ruas, nos “quentinhos” 

do metrô, ou seja, nas saídas de ar do metrô. No inverno, esses lugares eram bastante 

disputados por exalar ar quente, em parte por ser produzido pela respiração humana. A 

grande maioria não sabia o nome do pai e, às vezes, nem o da mãe. Vinham do interior do 

Estado, mas também de bairros localizados na periferia da cidade. Alguns já haviam passado 

pela escola dita regular. Menores de idade, em sua grande maioria, mas também alguns 

adultos. Lembro-me de um deles, que declarava ter 25 anos. Os bem menores de idade, 

rotulados e estigmatizados como “laranjinhas”, eram dominados e controlados pelos maiores. 

Eles furtavam e roubavam para os maiores, em troca de proteção e drogas (cola de sapateiro 

era a droga mais consumida, cheirada). Havia, portanto, relações de dependência entre eles, o 

que dificultou sobremaneira o relacionamento dos professores, funcionários e diretores da 

Escola Oficina com todos eles. 
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Reconhecido o território, a frequência começou. Aos poucos, e sem nenhuma parcimônia, 

foram entrando e saindo das oficinas. A ideia não era impor aos alunos sequências ou 

frequência nas diferentes oficinas. O aluno poderia entrar e ficar pelo tempo que quisesse em 

qualquer uma das oficinas. No mínimo, dois professores estariam em cada uma delas e 

ofereceriam atendimento individualizado aos alunos. Ao assim procedermos, apostávamos na 

aquisição, ainda que lenta e gradativa, de hábitos de higiene, de sociabilidade, de postura e de 

socialização de conhecimentos. Mas essa nossa expectativa não se concretizou. Assim que 

chegaram, os nossos idealizados alunos nos ensinaram que, com eles, deveríamos proceder 

de outra forma. Nosso tão cuidadosamente pensado projeto de educação escolar para a 

infância e adolescência abandonada e infratora foi por terra. A Escola foi reconhecida por 

eles, alunos, como um território seguro, pois um pacto firmado entre a Secretaria de Estado 

da Educação e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a polícia não entraria na Escola 

Oficina em hipótese alguma. Esse pacto fora visto como essencial, pelo corpo dirigente e 

pelo corpo docente da Escola, para o desenvolvimento do seu trabalho. Precisávamos 

conquistar a confiança daquelas crianças e adolescentes (e também de alguns adultos que 

atenderam ao chamado da Escola) para que pudéssemos ao menos ensaiar uma resposta 

educacional a dita “questão do menor”. Mas nós não estávamos suficientemente preparados 

para esse desafio. Na dura vida vivida por aquelas crianças e adolescentes, a violência física e 

moral era uma constante e isso gerou muita tensão no espaço escolar. Vez ou outra e como 

que do nada, uns arremessavam cadeiras ou qualquer outro objeto que estivesse à mão contra 

outros. Ou, então, se machucavam de forma proposital, quebrando vidros (vidraças de portas) 

com as próprias mãos. Brigavam muito entre si, mas nunca levantaram a mão contra um 

professor ou membro da equipe diretora, com uma única exceção e, mesmo assim, de forma 

acidental. Foi no refeitório. Uma professora, grávida de sete ou oito meses, tentou apartar 

uma briga e foi golpeada no ventre por um deles. 

A oficina de Estudos Sociais era uma das menos procuradas. Talvez por oferecer menos 

atrativos àquelas crianças e adolescentes, para a decepção dos seus professores, crentes de 

que o ensino da história, não da história oficial, mas da história social, da história vista “a 

partir de baixo”, poderia promover verdadeira revolução nas mentes e nos corações daquelas 

crianças e adolescentes. A oficina era procurada, sim, por algumas crianças muito pequenas 

que, por alguma razão, se afeiçoara aos professores. Essas crianças desejavam atenção, 

contato físico, abraço, carinho, afeição. Por mais psicologicamente preparados que os 

professores estivessem para saber agir nessas situações, o golpe foi muito duro. Alguns 



125 

 

pediam para ser adotados, para que os levássemos para as nossas casas. Não foi nada fácil ver 

aquelas crianças de sete, oito anos de idade deixarem a Escola Oficina no final da tarde, sem 

terem para onde ir, posto que muitos se recusavam a dormir na FEBEM. 

A Escola Oficina não fora planejada para ser um internato. A Escola era aberta cedo – não 

me lembro mais, mas penso que por volta das 8h. Faziam sua primeira refeição do dia. Entre 

o café da manhã e o almoço, perambulavam pelos espaços do edifício: lavanderia, chuveiro, 

oficinas e espaços onde, escondidos, cheiravam cola e dormiam. A oficina mais procurada, 

sobretudo pelos maiores (inclusive adultos) era a de capoeira, cujo responsável era Mestre 

Gato. Mestre Gato fazia muito sucesso entre os adolescentes, porque, na oficina de capoeira, 

aprendiam a se defender. Nem a oficina de Educação Física, segunda oficina mais procurada, 

fazia tanto sucesso quanto a de Mestre Gato. Não à toa, recorríamos a ele sempre que 

enfrentávamos situações incontroláveis de violência física entre os alunos. “Na moral”, 

Mestre Gato quase sempre conseguia pacificar os revoltosos.  

A violência física e moral não foi, a meu ver, a principal responsável pelo fracasso do 

projeto. A instituição escolar, por mais bem aparelhada que esteja e queira, não conseguirá 

resolver sozinha a dita “questão do menor”. A Secretaria de Estado da Educação não 

conseguiu e não conseguirá, sozinha, minimizar e, menos ainda, resolver tão grave problema 

social. As políticas de assistência à infância (desvalida, abandonada, infratora etc.), sejam 

elas de Estado, sejam de Governo, precisam (já precisavam na época) ser revistas com 

urgência. Mas, parece não haver, como não havia nos idos anos de 1980, vontade política 

para isso. Desiludido, comuniquei à minha orientadora e coordenadora da COGSP, Mirian 

Jorge Warde, meu desejo de abandonar o projeto. A pedido dela, mas a contragosto, 

permaneci na Escola Oficina por mais alguns meses. 

O projeto pedagógico da Escola Oficina do Parque D. Pedro começou a ser revisto, logo após 

a abertura da Escola. Esta foi outra importante lição que aprendemos: não idealizar o 

destinatário de um projeto pedagógico. Bem ou mal, fomos aprendendo, no dia-a-dia, a lidar 

com os nossos alunos. Mas esse aprendizado evidenciou problemas e possibilitou o 

levantamento de questões para a grande maioria das quais não tínhamos resposta.  

A questão que ficou muito clara para todos nós naquele momento foi a seguinte: se nós não 

conseguirmos separar os menores dos maiores (adultos), não conseguiremos fazer 

absolutamente nada com os menores. Então isto começou a ficar claro a partir de 

determinado momento: precisávamos tirar os maiores da Escola, o lugar deles não era ali, na 

Escola Oficina do Parque Dom Pedro. Talvez a escola pudesse trabalhar apenas com os 
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menores, aproximando-se deles. Nas oficinas, eles começavam a exigir de você, não 

informações, eles queriam mais do que isso, eles queriam contato, contato físico, carinho, 

atenção, eles não tinham isso, então eles queriam que as pessoas dessem isso a eles e eles 

acabavam tendo isso nas oficinas. Se aproximavam demais... “tio”, “tia”, te procuravam com 

frequência, conversavam sobre vários assuntos. Faziam algumas atividades porque acho que 

eles compreendiam que esse seria o “preço” que teriam que pagar para terem aquilo que eles 

não tinham na família. Nem todos tinham família. Outro dado que eu acho que chamou a 

atenção, ao menos a minha: no ensino da História, uma das questões seria trabalhar a noção 

de tempo com eles. Como trabalhar a noção de tempo com essa meninada? Na escola, dita 

regular, nós podemos trabalhar com a linha do tempo, com a história de vida da criança e do 

adolescente: nascimento demais acontecimentos que marcam a trajetória de vida da criança e 

do adolescente. Não tinha como fazer isso com aqueles meninos, porque seria uma forma de 

fazer com que eles se lembrassem de acontecimentos que eles não queriam se lembrar. Que 

boas lembranças eles teriam do passado? Eu não sei, mas acho que a gente não soube 

trabalhar muito bem essas questões. No que diz respeito a isso, a equipe de Estudos Sociais 

contou com a participação direta da equipe gestora, com os especialistas da equipe gestora: 

psicólogo social, no caso o Odair e também o Paulo, que era psiquiatra. Então esta troca de 

conhecimentos foi muito importante para começarmos a perceber melhor a criança com a 

qual trabalhávamos naquele momento, naquela instituição, particularmente no que dizia 

respeito ao campo disciplinar da História, do ensino da História. Como trabalhar história com 

aquela meninada? Eu não sabia. Aliás, acho que não aprendi (risos) a trabalhar com aquela 

meninada. Como ensiná-los a pensar historicamente? Não estou falando de certos conteúdos 

históricos, os ligados à história política, que privilegia a história das nações, dos feitos 

político de chefes de estado, de governantes, por exemplo, mas de um ensino pautado na 

história social, ou até mesmo na história cultural; um ensino que valorizasse o papel do 

sujeito na história, de todos os sujeitos e não apenas de alguns. Como a história, assim 

concebida, poderia ser trabalhada com aquela meninada? Foi muito difícil, porque eram 

crianças que  apresentavam necessidades e carências muito particulares e a instituição escolar 

não foi criada, pensada e desenhada para atender a esse segmento da população. Ela não 

soube, não estava (e talvez ainda não esteja) preparada para trabalhar com o dito “menor” (as 

aspas, aqui, querem chamar a atenção para a produção sociocultural da infância aqui tratada). 

Eu não sei... na época a gente lia muito, lá na PUC de São Paulo, no Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação: Filosofia da Educação, experiências da União Soviética sobre 
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o assunto, como as relatadas, por exemplo,  por Pistrak... como que eles lidaram com os 

órfãos das guerras... mas veja, uma situação, um contexto totalmente diferente do nosso, da 

experiência da Escola Oficina. Estudávamos a revolução russa, de 1917, e o redesenho da 

sociedade russa pelos soviéticos vitoriosos. Era um outro momento, outro movimento, nada 

parecido com a história da sociedade brasileira de então, mas que inspiravam alguns dos seus 

intelectuais. Esse contexto da história brasileira não pode ser esquecido. Os anos de 1980, 

foram anos de reabertura política, início de mais um processo de redemocratização da 

sociedade brasileira; a campanha das “Diretas já”; acho que a Escola Oficina está inserida 

nesse contexto. A história da LBA não pode ser esquecida, na reconstrução desse contexto; a 

atuação das primeiras damas no redesenho das políticas de assistência à criança nos anos de 

1980 não podem ser esquecidas, se o que se quer é apreender os significados históricos 

atribuídos à experiência da Escola Oficina. Compreender, não explicar, porque eu já estou 

convencido de que a História não explica nada, ela não tem que explicar nada porque não 

existem explicações possíveis. O que existe são tentativas de compreensão a partir do que se 

viveu, do jeito que se viveu. Falamos sempre de um determinado lugar. Não há como não 

perspectivar o olhar. Não há, portanto, uma explicação única para os acontecimentos vividos 

por sujeitos singulares. Não há (não pode haver) histórias historicistas, que começam sempre 

assim: “Era uma vez...”. São histórias “únicas”. Desse ponto de vista, os alunos que passaram 

pela Escola Oficina - se ainda estiverem vivos, se puderem falar sobre a experiência vivida na 

Escola Oficina -, certamente contarão outra história. O mesmo pode-se afirmar sobre os 

professores da Escola Oficina, sobre os membros da sua equipe gestora e sobre outros 

sujeitos que acompanharam, direta ou indiretamente, o cotidiano da Escola. Não acompanhei 

a trajetória de todos eles, mas tive algumas notícias, por exemplo, do suicídio de um 

professor de Educação Física. Não sei se o acontecido pode ser relacionado à passagem desse 

professor pela Escola ou a algum outro acontecimento vivido por ele. Mas a notícia circulou 

e foi interpretada dessa maneira.  

Outro dado que chocou bastante, mas acho que evidencia o fato dessa meninada ter a Escola 

Oficina como território dela, diz respeito à decisão da equipe dirigente, apoiada pelo  corpo 

docente, de fixar horários de entrada e saída da Escola. Os horários precisariam ser 

cumpridos, observados, e os alunos foram informados que a partir de tal horário, os portões 

da Escola seriam fechados e, após esse horário, nenhum aluno poderia entrar. Não sei por que 

nós fizemos isso, mas nós fizemos.  E o fizemos, volto a dizer, discutido a questão no 

colegiado (gestores e corpo docente). Eu tenho muitas dúvidas no que diz respeito da à 
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eficácia desse tipo de controle de horário. Por que fixar a entrada até tal hora? Por que o 

tempo precisava ser controlado? Aquisição de hábitos? Dá até para compreender, mas estou 

agora tentando compreender aquela nossa atitude em função dos seus desdobramentos. Havia 

um menino, cujo apelido era “Ferrugem”, que quis entrar na escola depois do horário fixado 

por nós. Havia alambrados no entorno de toda a escola. Ele subiu pelo alambrado do lado de 

fora, meteu a mão em um fio de alta tensão, tomou um choque, caiu de cabeça dentro da 

escola e morreu. O irmão dele estava preso em uma delegacia, perto de Taboão da Serra. 

Odair e eu fomos até lá para darmos a notícia de que o irmão dele havia morrido. Então esse 

acontecimento abalou as convicções e as crenças de todos aqueles que estavam trabalhando 

na Escola naquele momento. Você tem que parar para pensar: “o que está acontecendo? Por 

que esse moleque morreu?”. Não estou dizendo que a culpa tenha sido da instituição, mas 

também não podemos dizer o contrário. Ela não teve nenhuma participação nisso? Claro que 

teve. Quem impôs o horário? Quem proibiu a entrada? Quem colocou alambrado? Então, 

aprender a conviver com isso não foi fácil. Acho que esse episódio foi “a gota d’água” que 

me fez afastar da Escola Oficina. Acho que eu estava convencido naquele momento de que a 

Escola não teria nada a oferecer àqueles meninos e meninas. Separar os maiores (adultos) dos 

menores -, convencidos que estávamos da influência maléfica daqueles sobre estes - acho que 

foi um avanço. 

“As dificuldades relacionadas ao menor que foram identificadas por nós e quais foram os 

encaminhamentos”... Acho que já falei sobre vários deles, tais como o cumprimento de 

horário. Nós não queríamos que eles ficassem perambulando pelas ruas, mas que fossem 

direto para a escola. Tirá-los das ruas. Penso ter vindo daí a imposição de horário, fechando 

as portas da Escola depois de certo horário. Não fumar, porque até então a ideia era tentar 

trabalhar a questão da dependência deles em relação às drogas, embora a droga principal 

naquele momento fosse a cola, quanto a isso, não houve hesitação.  

“Como eu avalio o desfecho que recebeu a experiência da Escola Oficina”... O fato de ter 

sido transferida para a FEBEM talvez possa ser interpretado como uma tentativa de 

aproximar uma instituição, a escolar, com outra, correcional. Não sei. Até sua extinção, em 

97. Acho que a experiência até durou muito, de 86 a 97, 11 anos. Eu não sei se você 

conseguiu localizar alguns daqueles meninos e meninas que passaram pela Escola Oficina. 

Karen – o único dado de aluno que consegui foi referente ao Paulo Collen que escreveu 

o livro, mas fui à Cortez e pedi algum dado, mesmo se ele estava vivo, mas eles não 

tinham não tinham nenhum cadastro do Collen. 
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Luiz - O Paulo foi a exceção, da exceção, a exceção que confirma a regra. Ele foi “adotado” 

por duas professoras de português. O nome de uma dela era Jandira, um quadro do PCdoB, 

na época. A outra, Maria Aparecida, a Cida. As duas, se é que fui bem informado, 

empenharam-se incrivelmente no que diz respeito a esse rapaz. Veja quanta energia 

dispendida com um único aluno. Acho que a proposta da Escola Oficina era outra. Seria 

importante conhecer, além daquilo que o Paulo escreveu no seu livro, seria importante 

conversar com ele. E também com os outros que passaram pela Escola Oficina. Acho que 

dificilmente você conseguiria alguma informação, porque, como eu já lhe disse, os registros 

dos alunos da Escola Oficina trazem poucas informações. Se alguns registros foram 

preservados, talvez estejam na antiga 5ª Delegacia de Ensino, na época subordinada à 

DRECAP-III (terceira divisão regional da capital). Talvez lá você encontre alguns registros, 

mas com essas características: às vezes com nomes incompletos, às vezes sem o registro do 

nome da mãe, do pai, da residência... É praticamente impossível encontrar esses sujeitos, pois 

os rastros são poucos, quase inexistentes. Não sabemos se os nomes que eles deram eram 

nomes fictícios. São muitas as histórias que eles poderiam nos contar, se pudessem ser 

localizados; mas eles não deixaram rastro. 

 

Karen – Com relação ao que o senhor disse de eles desconstruírem um pouco a noção de 

dar aula, os atendimentos eram individuais, mas fica a dúvida de como eram essas 

aulas. Eles se organizavam por idade? 

Luiz - Como era o espaço físico? As carteiras não eram evidentemente dispostas umas atrás 

das outras, havia algumas mesinhas e cadeiras, porque pensamos em mesinhas para organizar 

o espaço físico para compor, tanto quanto possível, grupos relativamente homogêneos, 

sempre mais de dois professores em sala de aula, para atendermos diferentes grupos 

simultaneamente. Mas, na oficina em que eu trabalhei, nós nunca tivemos mais do que alguns 

poucos gatos pingados, então nunca chegamos a constituir grupos homogêneos, nunca 

conseguimos trabalhar alguns conteúdos, minimamente conseguíamos que eles folheassem 

alguns livros; era isso que chamava a atenção de alguns deles: começavam a folhear alguns 

livros didáticos de história, trabalhavam com lápis de cera, enfim. Cinco minutos após termos 

iniciado algum tipo de atividade com um deles, o aluno se levantava, sem falar absolutamente 

nada, e se retirava da sala (oficina). Entrava um outro, que nem sempre era conhecido. Como 

nos aproximávamos desse “novo” aluno? Conversando com ele, perguntando seu nome, o 

que gostaria de fazer naquela oficina... coisas assim. Raramente falavam. Ouviam e pouco 
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falavam. Tudo muito diferente de uma escola, digamos, convencional. Não sei se o que eles 

encontravam na Escola Oficina era exatamente o que eles esperavam dela. Talvez eles 

estivessem esperando algo próximo do que teriam supostamente experimentado em escolas 

regulares... Não sei... Não sei mesmo! As “aulas”, na Escola Oficina, eram muito diferentes 

de tudo aquilo que ocorria e ainda ocorre nas salas de aula de uma escola regular, ou 

convencional. Algo muito sem sentido, do meu ponto de vista. E sendo obrigados a 

administrar conflitos constantemente, dentro e fora da sala de aula. Os conflitos, as brigas 

começavam em uma oficina ali do lado e logo se espalhava. Todos se envolviam, tomavam 

partido. Era uma loucura! No refeitório, sobretudo no horário do almoço, a grande maioria do 

corpo docente e da equipe diretora da Escola estava presente,  para evitar que brigassem e 

também se machucassem, fazendo uso de facas, garfos... Reclamavam da comida, ora porque 

o frango estava doce (no preparo do frango, as cozinheiras colocavam um pouco de açúcar na 

panela para que o frango ficasse dourado), ora pela quantidade de comida que lhes era 

servida Mas foi muito bom, muito positivo ter participado daquela experiência, apesar de 

tudo. O que mais você gostaria de saber? 

 

Karen – Com relação ao currículo, era uma escola regular... 

Luiz –Deveria ser. 

Karen – E deveriam cumprir um currículo. Como você planejava as aulas? 

Não havia um currículo, no sentido estrito e usual do termo. Havia, sim, um “currículo 

oculto”, sobre o qual tenho feito considerações, desde o início desta nossa conversa. A Escola 

Oficina deveria, em tese, cumprir um currículo, o currículo de uma escola de primeiro grau 

regular. Ela era, ou deveria ser uma escola de primeiro grau. Mas ela nunca conseguiu 

cumprir o currículo de uma escola de primeiro grau, pelo menos enquanto eu lá estive. Aliás, 

diga-se de passagem que, nos anos de 1980, a Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação estudava e implantava novas propostas 

curriculares para o ensino de primeiro e segundo graus. Mas a Escola Oficina do Parque D. 

Pedro II tinha uma espécie de licença para fazer, ou tentar fazer algo muito diferente em 

matéria de currículo. Ela só participava formalmente do sistema de ensino, da rede de escolas 

públicas do Estado de São Paulo. Na prática, nada do que acontecia em uma escola regular 

acontecia na Escola Oficina. Era totalmente diferente, singular, singularíssima. Práticas 

cotidianas, corriqueiras de uma escola regular, ela não reproduzia. Digo isto, no que diz 

respeito, principalmente, às atividades desenvolvidas no âmbito da Oficina de Estudos 
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Sociais. Em português, talvez, as coisas tenham caminhado em outra direção. Por isso penso 

ser importante ouvir o que as professoras Cida e Jandira teriam a dizer sobre a experiência 

delas. Talvez elas tenham conseguido, de certa forma, alcançar alguns dos objetivos traçados 

para a Oficina de Português. Estudos Sociais, pelo menos enquanto eu lá estive, nunca 

chamou a atenção dos alunos. Eles entravam na oficina, muitas vezes só para tomarem 

conhecimento do que acontecia no seu interior, mas nela permaneciam por pouco tempo.  

Minha colega de oficina foi a Ângela, não sei se você conseguiu falar com ela. Não sei para 

onde a Ângela foi, por quanto tempo permaneceu na Escola Oficina, depois que eu me 

desliguei dela. Parece que havia outra professora trabalhando conosco na Oficina de Estudos 

Sociais, mas eu não me lembro mais. Havia uma agenda, com apontamentos feitos por Odair. 

Anos depois, já na PUC, trabalhando no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade, ele me entregou a agenda e pediu-me que a guardasse, pois ela 

poderia ser útil, caso algum dia eu quisesse estudar, investigar a história da Escola Oficina. 

Não sei o que foi feito dessa agenda. Procurei-a, assim que você entrou em contato comigo, 

mas não a localizei. Aliás, estudar a história da Escola Oficina foi o meu primeiro projeto de 

dissertação de mestrado. Naquela época – eu já havia saído da Escola Oficina –, eu quis 

investigar as razões que teriam levado ao fracasso o projeto daquela Escola. Ela continuava a 

existir, ou seja, continuava a oferecer educação à infância abandonada, mas estava sob nova 

direção, pois, com a saída de Paulo Renato da Secretaria de Estado da Educação e a 

assumpção de Pinote ao posto, todos caíram: Mirian e parte significativa da equipe diretora 

da Escola Oficina. Retomando, eu queria investigar as razões do fracasso da Escola Oficina 

do Parque D. Pedro II. Escrevi o projeto e o apresentei aos colegas de mestrado matriculados 

em uma disciplina do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação da PUCSP, 

ministrada pela professora Guiomar Namo de Mello. A professora Guiomar leu e gostou do 

projeto, mas fez o seguinte comentário: “Olha, Luiz, o seu projeto trata de uma questão 

polêmica, de uma experiência bastante recente, as pessoas envolvidas com o projeto estão 

todas aí, a Mirian é sua orientadora... eu acho que você não deveria mexer com isso agora... 

talvez mais tarde; deixe o tempo passar e, se for o caso, retome a questão no seu doutorado. 

Todos eles, Paulo Renato, Guiomar Namo de Mello e Mirian Jorge Warde, faziam parte do 

grupo de Mário Covas, que integrava, na época, o PMDB. Com a eleição de Franco Montoro 

ao Governo do Estado de São Paulo, em 1982, membros dessa fração que atuava no PMDB 

ocupou postos no governo. Alguns deles militavam no Partido Comunista Brasileiro. O 

PSDB foi criado alguns anos depois, em fins dos anos de 1980, com a participação de Mário 
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Covas e de inúmeros “covistas”, como Guiomar Namo de Mello e Tereza Roserley Neubauer 

da Silva, que atuavam e militavam no campo da educação. Mas, retornando à Escola Oficina, 

houve um outro sujeito, que era muito respeitado pelo corpo docente e que fazia parte do 

grupo gestor da Escola... 

Karen – Do que pesquisei, tinha o Kuller... 

Luiz – Kuller, era ele. Kuller era um nome muito bem aceito e respeitado pelo corpo docente 

da Escola. E um outro senhor, chamado Jairo, que era muito respeitado pelos egressos da 

FEBEM. Ele havia trabalhado na FEBEM. Fazia uso de uma estratégia que era só dele: 

conversava com os meninos, identificava as lideranças (adultos), conversava com elas, iam 

ao boteco, bebiam, conversavam. Tentava convencer essas lideranças de que na escola eles 

tinham que mudar o comportamento deles. Eu não sei, não estou aqui avaliando as 

estratégias, mas veja como são questões isoladas! Eram iniciativas pessoais, não faziam parte 

de uma política. Não se pode considerar tais práticas, isoladas, como uma política 

propriamente dita. Em outras palavras, uma política de acolhimento de crianças e 

adolescentes abandonados não pode estar na dependência de atitudes como essas. Mas o Jairo 

era uma pessoa também muito querida pelo corpo docente, não só pelo seu jeito dele ser e 

agir, mas principalmente por sua experiência, pela bagagem que ele trazia da FEBEM. Ele se 

dava muito bem com os alunos, com os professores. 

Alguns professores manifestavam certa resistência com relação aos pedagogos que por lá 

passaram. Foram poucos, mas essa resistência não deixa de ser evidência de um preconceito 

que marcava e, de certa forma, ainda marca muito o campo da educação neste país. Uma das 

críticas era a seguinte: “Vocês, pedagogos, só têm conhecimento teórico das coisas que 

acontecem no cotidiano da escola, da sala de aula; o que vocês propõem, na prática não 

funciona”. Trata-se de uma compreensão e de um discurso bastante discutível, mas, por aí, 

pode-se compreender aspectos das lutas de representações que então estavam em curso.  

Era uma escola muito diferente. Muito diferente da escola regular... o cotidiano, o currículo 

da Escola Oficina. Nós pensávamos no currículo, claro, ele foi pensado antes da abertura da 

escola. Foram considerados, os parâmetros em curso naquele momento; propostas 

alternativas de currículo; a discussão que se fazia, sobretudo na academia, a respeito do 

ensino de primeiro e segundo grau. 

Em 1982, equipes de professores foram criadas na Coordenadora de Estudos e Normas 

Pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação – SE/CENP, tendo em vista a elaboração 

de novas propostas curriculares para o ensino de primeiro e de segundo graus, como as 
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equipes de história, geografia e das demais disciplinas que compunham o núcleo comum do 

currículo de primeiro e de segundo graus. Essas equipes foram constituídas e contaram com a 

assessoria de membros da Academia. Eu lembro que Déa Ribeiro Fenelon e outro professor 

do curso de História da UNESP de Assis assessoraram a equipe de história na CENP. 

Estávamos revendo, repensado o ensino uma forma geral e, particularmente, o ensino de 

história. Equacionávamos o ensino em um momento de abertura política e esse movimento 

era feito em sintonia com o que era discutido na academia. Eram muitas, as novidades, e a 

grande maioria fora formada sob a ditadura. Portanto, os limites eram inúmeros. 

Karen – Quando eu pergunto sobre o desfecho da Escola Oficina, eu também me refiro 

a como você avalia a experiência no período que trabalhou lá. Você avalia 

positivamente, negativamente? 

Eu estava pensando em um termo que pudesse traduzir bem a experiência que tivemos, que 

eu tive particularmente. Às vezes eu penso em utopia, às vezes eu penso em delírio, eu não 

sei exatamente. Talvez esteja entre uma coisa e outra: deliramos? Uma utopia que pensamos 

tornar realidade. Criamos e recriamos utopias constantemente. Em certos aspectos, acho que 

foi positivo para as pessoas que viveram aquela experiência, estou falando do grupo gestor, 

corpo docente e funcionários. Para este grupo, acho que foi uma experiência riquíssima. Para 

os alunos, eu não faço a menor ideia do significado que eles teriam atribuído à experiência. À 

luz do que vivi, eu poderia, entretanto, arriscar alguns palpites. Em um primeiro momento, 

vem à mente a noção de território. Na Escola, eles estariam seguros em relação à abordagem 

policial e estavam de fato. Lá, a polícia não entrava. Era um lugar onde eles podiam lavar as 

suas roupas. É interessante destacar que havia, entre eles, uma divisão do trabalho, que é de 

difícil compreensão, pois definida em função de uma rede bastante intrincada de relações 

pessoais, pautadas pela sobrevivência, mas também e principalmente, pela força física. Uma 

rede de relações, portanto, tecida fora do espaço físico da Escola. Um espaço, então, onde 

podiam lavar suas roupas, fazer as principais refeições do dia (café da manhã, almoço e café 

da tarde). Uma vez suprida parte das necessidades básicas, deixavam a Escola, pois esta não 

fora concebida para ser internato. De volta às ruas, alguns dormiam no “quentinho do metrô”, 

outros retornavam à FEBEM. No dia seguinte, todos retornavam à Escola.  

Um acordo foi firmado com as crianças e adolescentes que passaram a frequentar a Escola 

Oficina do Parque D. Pedro II: eles não poderiam “trombar” nas mediações da escola. Claro 

que eles não conseguiram. “Trombar” era uma prática muito comum entre eles, uma prática 

que se fez “natural”. “Trombar” para ver o que havia dentro das bolsas, carteiras, sacolas, 
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agasalhos ou qualquer coisa que lhes despertasse a atenção, que pudesse interessar, e não 

apenas dinheiro. 

Para as crianças e jovens que passaram pela Escola Oficina naquele período inicial, eu não 

saberia dizer o que aquela Escola significou para eles. Não saberia dizer. Para o corpo 

docente e diretor, como já disse, penso que foi uma experiência muito rica. No que me diz 

respeito, foi a partir dessa experiência que eu consegui compreender melhor a escola dita 

regular. Incorporei o aprendizado em minha prática pedagógica, tanto no ensino de primeiro 

e segundo graus, quanto no ensino superior. No ensino de primeiro e segundo graus, comecei 

a ver “com outros olhos” os alunos com os quais trabalhava. Eram alunos do período 

noturno, alunos trabalhadores, jovens e adolescentes que trabalhavam o dia inteiro e 

estudavam à noite. A avaliação política que eu fazia na época era a seguinte: se eu puder 

fazer alguma coisa no campo da educação escolar, será com essa meninada que estuda à 

noite. Com eles, considerava que poderia trabalhar bem. Fiquei um bom tempo lecionando 

História em escolas de primeiro e segundo graus, todas elas públicas e no período noturno. 

Em 1995, exonerei-me do Estado, para me dedicar com exclusividade ao ensino superior. 

Anos antes, cheguei a fazer um prestar concurso para diretor de escola. Assumi a direção da 

escola na qual eu havia estudado o ginásio e o colegial.  Fiquei muito satisfeito com o fato de 

ter podido escolher a escola na qual havia estudado por sete anos (ginásio e colegial), mas a 

escola que eu encontrei era outra. Claro. Naquele momento, e desde o final da década de 

1980, eu estava trabalhando na CENP, assessorando a  então diretora do Serviço de Ensino 

de Primeiro e Segundo Graus da Divisão de Currículo da CENP, a professora Maria das 

Mercês Ferreira Sampaio, que assumiu o cargo a convite da professora Teresa Roserley 

Neubauer da Silva, que era então Coordenadora da CENP. Aquele foi um momento de suma 

importância para a história da educação paulista, pois as Equipes Técnicas da CENP, 

constituídas, como já disse anteriormente, por professores da rede pública de ensino e 

assessoradas por acadêmicos, avaliavam os impactos produzidos, na rede, pelas propostas 

curriculares para o ensino de primeiro e segundo graus que elas, equipes, haviam elaborado. 

Avaliavam e procuravam incorporar parte das críticas e sugestões feitas por parcela 

numericamente bastante significativa dos professores que então atuavam na rede pública de 

ensino do Estado de São Paulo.  

A partir de 1995, comecei a atuar na pós-graduação, acalentando, desde então, o sonho de 

realizar estudos e investigações no campo da história social que focalizassem temas do 

mundo do trabalho, como o da educação de crianças, jovens e adultos trabalhadores.   Em 
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Portugal, realizando estágio pós-doutoral, descobri uma escola, denominada Escola Oficina 

N. 1 de Lisboa. Essa escola foi criada em 1905 por um grupo de intelectuais republicanos 

vinculados à maçonaria. Associados a intelectuais libertários, esse grupo criou um outra 

forma de educar. Essa “outra forma de educar”, distinta daquele que vinha sendo observada 

pelas escolas portuguesas de então, chamou a minha atenção, sobretudo porque se tratava de 

uma nova forma de educar os filhos das classes trabalhadoras urbanas. Um modelo 

sociopedagógico que foi ensaiado no começo do século XX em Portugal, que contou com a 

participação de assessores diretos de Ferrer y Guardia, ilustre libertário que atuou no campo 

da educação escolar e que foi fuzilado em 1909 na Espanha. As práticas dessa escola me 

chamaram a atenção e, para minha felicidade, essa escola produzira uma revista de 

Pedagogia, cujo título era Educação. Os professores da Escola Oficina N.1 de Lisboa 

escreviam nessa revista.  Anos depois, essa revista foi substituída por um boletim, o Boletim 

da Escola Oficina N.1 de Lisboa. Nesse boletim, os professores Escola Oficina publicavam 

suas aulas. E não apenas as aulas teóricas, mas também as práticas. Narravam sobre visitas e 

viagens de estudo a vários lugares, considerados importantes. As práticas pedagógicas 

cotidianas dessa escola chamaram a minha atenção por várias razões. Uma delas, por ter sido 

uma experiência que muito se aproximava daquela que vivemos na Escola Oficina do Parque 

D. Pedro II, em São Paulo, oitenta anos depois. O contexto era outro, os sujeitos eram outros, 

mas as preocupações eram praticamente as mesmas.  Então, até hoje eu trabalho (estudo, 

investigo) propostas alternativas de educação escolar, propostas que resultam da iniciativa de 

segmentos organizados da sociedade civil, mas que foram apenas ensaios, pois essas 

propostas não conseguiram alterar, de forma significativa, o quadro geral da sociedade. É 

muito recorrente na fala dos professores da Escola Oficina N.1 de Lisboa, no começo do 

século XX, avaliações como as seguintes: “Depois do árduo trabalho de um ano inteiro, 

ingressam novos alunos no primeiro ano. No convívio com os alunos veteranos, aqueles 

põem por terra o árduo trabalho realizado com estes ao longo de todo um ano”. Tentam, 

então, separar os alunos ingressantes dos demais. Outra reclamação também muito 

recorrente: “A família interfere demais no processo de ensino e aprendizagem”. Claro está 

que não seria possível colocar em prática um projeto politico e pedagógico que 

desconsiderasse o meio no âmbito do qual aquela escola se inseria. Então, pode-se concluir 

que a escola sofre pressões da sociedade e precisa responder a essas pressões. Não há como 

fugir. Por isso, penso que políticas de Estado, políticas de governo, especialmente as políticas 

de Estado, são condições necessárias, ainda que não suficientes, ao equacionamento dos 
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problemas sociais que tais projetos escolares alternativos tentam, sozinhos, enfrentar. Sem 

essas políticas, dificilmente a sociedade poderá equacionar tais problemas sociais. 

Acho que foi isso que marcou a minha passagem pela Escola Oficina, da concepção aos seus 

primeiros meses de existência. Não acompanhei, como disse, os desdobramentos. Não sabia 

que a Escola havia mudado de nome em 1986. Soube por você. Profa. Rosmay Kara José... 

nem sei quem foi. 

 

(Há uma conversa sobre autores que discutem a assistência social no Brasil no início do 

século XX) 

A historiadora da educação no Brasil, Maria Luiza Marcílio, identifica bem em que momento 

o Estado brasileiro se insere nessa história, como se insere; e, antes disso, nas mãos de quem 

estava a assistência às crianças abandonadas, desvalidas, infratoras e vários rótulos que essa 

infância recebeu ao longo da história. O atendimento a essas crianças estava sob a 

responsabilidade de instituições religiosas, especialmente das Santas Casas de Misericórdia. 

Essa era uma das atribuições das Santas Casas de Misericórdia. 

A Escola Oficina do Parque D. Pedro II foi, assim entendo, uma resposta que o Governo do 

Estado de São Paulo, no limiar da abertura política de fins dos anos de 1970, quis dar ao 

então assim denominado “problema do menor abandonado”. Uma resposta que quis escapar 

das amarras históricas das políticas de assistência à infância e à adolescência abandonadas no 

país, mas que nasceu de uma preocupação da então Primeira Dama do Estado, Dona Lucy 

Franco Montoro. Não ousaria dizer ter sido a experiência da Escola Oficina a primeira 

experiência do gênero realizada no país. Não sei. Talvez tenha sido uma experiência pioneira 

no Estado de São Paulo, mas eu não sei. Não investiguei o assunto. Aí está uma boa pergunta 

a ser feita à professora Mirian Jorge Warde: “Não fosse dona Lucy Montoro, o projeto 

“Escola Oficina do Parque D. Pedro II” teria existido?”. Não sei. Tenho dúvidas. Política é 

isso. É preciso trabalhar com as demandas que surgem, ainda que não se tenha suficiente 

clareza sobre elas.  

Volto a Benjamin, para frisar que “lembrar, é procedimento sempre”. Nunca vou conseguir 

resgatar a história tal como ela teria acontecido, pois isso é impossível. Em nossas 

rememorações, em nossas lembranças, sempre recriamos, reinventamos o passado. E assim 

procedemos sempre à luz de questões postas pelo presente, o presente daqueles que 

rememoram o passado. Mas esse procedimento é rico. Você, que já conversou com outras 

pessoas que vivenciaram a mesma experiência, a experiência da Escola Oficina, você deve 
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ter percebido a presença de diferentes olhares, de diferentes compreensões, leituras, 

interpretações do passado. Diferentes, porque diferentes foram as vivências dos sujeitos que 

partilharam a mesma experiência. Quando observamos, rememoramos, falamos, nós sempre 

o fazemos de um determinado lugar. De um lugar que não é apenas geográfico, mas é, ao 

mesmo tempo, político, social, cultural. Eu nasci em uma região da cidade de São Paulo, 

chamada Mooca. Na época, os atuais bairros da Mooca, do Belenzinho, do Brás e de parte do 

Tatuapé eram parte de um todo chamado Brás. Parte suburbana da cidade habitada por filhos 

de imigrantes. Um território majoritariamente habitado por trabalhadores da indústria e do 

comércio. Trabalhadores que sempre valorizaram muito a educação escolar e muito lutaram 

para que seus filhos tivessem escola e, quando conseguiram, não tiveram a escola que 

gostariam de ter oferecido a seus filhos. Outra escola lhes foi oferecida: ginásios que 

funcionavam, à noite, em edifícios onde, durante o dia, funcionavam grupos escolares. Eu 

tive sorte, porque por dois anos pelejei para consegui ingressar em um Ginásio do Estado, 

muito concorrido na região, na época, Colégio e Escola Normal Estadual “Plínio Barreto”. 

Então, cada um daqueles que vivenciaram a experiência da Escola Oficina do Parque D. 

Pedro II, em 1985 (professores, alunos, diretores, funcionários), tinha uma história de vida 

singular. Em dado momento, as nossas histórias se cruzaram. 

É uma pena não termos conseguido localizar professores e principalmente algumas das 

crianças e adolescentes que passaram pela Escola. 

(Comento sobre alguns dados e pessoas que não encontrei da Escola Oficina) 

 

Karen - Jandira eu não encontro o sobrenome dela, ninguém consegue lembrar. Sabe-se 

que ela foi ou é casada com Rubens, que não lembram o sobrenome. 

Luiz – De Educação Física. 

 

Karen – Isso. 

Luiz – E tinha o Ricardo da Educação Física, que se suicidou. 

 

Karen – Tem também o Ricardo Roberts que trabalhou na PUC recentemente. 

Luiz – Estamos falando da mesma pessoa, ou será que eu estou confundindo, trocando os 

nomes? 
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Karen – Mas acho que era Ricardo. O Odair me contou essa história do professor que 

se suicidou. Ele contou também do menino que morreu. 

Luiz – Ah, esse acontecimento nos marcou para sempre. Aliás, eu nunca me esquecerei da 

fisionomia do Jairo. Impressionante. Angústia... mais do que angústia... não sei dizer. Acho 

que aquilo lá selou, para muitos de nós, essa a experiência da Escola. Acabou ali. E a 

Lustosa, você não conseguiu localizar? 

 

Karen – Não acho o contato. Parece que ela já se aposentou há muito tempo, não tem 

vínculo com instituição, aí fica mais difícil. 

Luiz – Ela já tinha muita experiência. Ela destoava da faixa etária dos professores. Ela já 

estava à beira da aposentadoria naquele momento, então acho que essa situação dificulta 

ainda mais a localização das pessoas. E se ela também não está no mundo virtual... A Cida 

era uma pessoa excepcional, extremamente otimista, nunca se deixava abater. Acho que esse 

era um traço marcante da  personalidade de Cida. Quem mais? Você citou alguns nomes que 

eu já havia esquecido... o Rubens, por exemplo. E o Mestre Gato, você conseguiu contatar? 

Quem deve lembrar bem dele é o José Geraldo da Silveira Bueno e, talvez, o Fernando 

Casadei Salles. 

 

Karen – O Casadei eu mandei um e-mail ontem, Paulo Barnabé, estou entrando em 

contato. 

Luiz – Quando eu digo “grupo gestores da Escola Oficina”, eu estou mencionando quem 

estava ali, no cotidiano da Escola, a dirigi-la, mas também os aqueles que estavam no entorno 

da Escola, inclusive a Mirian, Fernando Casadei. Essas pessoas foram muito importantes para 

a história da Escola Oficina do Parque D. Pedro II, desde a concepção do projeto até o 

momento em que tiveram que sair da cena política, passando pelas etapas intermediárias do 

projeto, como o processo de seleção e preparação do corpo docente. A aposta política era 

muito grande. Eu lembro de uma fala do Odair, não sei se você sabe, mas era uma fala que 

ele repetia com muita frequência. Ele sempre dizia o seguinte: “Este projeto precisa dar 

certo”. Ao ouvi-la, sentíamos que estávamos sendo cobrados, que a tal “resposta educacional 

(não assistencial, corretiva) ao “problema do menor” dependeria muito do nosso trabalho. Foi 

muito gratificante, do ponto de vista político e pedagógico, ter trabalhado com o grupo de 

professores, gestores e funcionários da Escola Oficina. Foi uma experiência ímpar, algo que 

nunca mais vi acontecer. A aposta política foi enorme. Na época, a experiência da Escola 
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Oficina foi muito importante, porque as teorias da “reprodução”, como a de Bourdieu e 

Passeron, começavam a ser questionadas. Como essas teorias repercutiam no campo escolar? 

Muitos filósofos e teóricos da educação escolar daqueles tempos afirmavam que a escola 

reproduzia apenas os interesses das classes dominantes, que ela era apenas um aparelho 

ideológico do Estado e que, portanto, não haveria o que ser feito enquanto a sociedade não 

passasse por um processo revolucionário. Então, tá. Até lá, a gente faz o quê? Enquanto a 

revolução não vem, a gente fica de braços cruzados? Não. Quem começou a refutar essa tese, 

no campo da Educação, foi esse grupo da PUC, do qual o Demerval Saviani participava. Foi 

ele, Saviani, quem coordenou e orientou a primeira turma de doutorandos da PUCSP no 

campo da educação. Fizeram parte dessa turma: Mirian Jorge Warde, José Luiz Sanfelice, 

Luiz Antônio Cunha, Guiomar Namo de Mello e Neidson Rodrigues, entre outros. Esse 

grupo lia e debatia alguns dos principais teóricos do marxismo, como Lenin e Gramsci. As 

discussões políticas que esse grupo sobre o campo da educação na história do Brasil foi 

particularmente importante para o processo de repolitização do campo nos momentos finais 

da ditadura militar (evidentemente, esse grupo não foi o único a realizar tais estudos). As 

reflexões desse grupo sobre o campo da educação orientaram as discussões que fizemos na 

Escola Oficina, quando elaborávamos o projeto pedagógico da escola. Os anos de 1980 

foram muito efervescentes, do ponto de vista político. Todo mundo nas ruas tentando 

reconquistar direitos caçados pelos militares que tomaram o poder em 1964. Então, foi um 

momento ímpar. Acho que é nesse contexto que a experiência da Escola Oficina pode ser 

compreendida. 
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Entrevista com Fernando Casadei Salles (realizada em 8 de dezembro de 2012) 

Fernando - Das pessoas que o Odair certamente já te indicou, eu talvez acrescentasse uma ou 

outra. Uma é a Mirian porque ela teve um papel estratégico importante nessa experiência. Ela 

tinha um cargo importante na COGSP e foi responsável pela flexibilização e inserção da 

Escola Oficina na maneira que teve: um modelo heterodoxo em relação à escola da rede. Era 

completamente distinta, a população que atendia era uma população completamente atípica. 

A população das escolas, em geral, eram crianças estruturadas, em família, com certo padrão 

estrutural, com certa sequência educacional, nem sempre confiável, mas que passava pelo 

ciclo de uma educação normal, e aquelas crianças não. Elas eram atípicas, não no sentido de 

serem minorias, neste caso elas são típicas: são crianças pobres, miseráveis, sem família, 

marcada pela experiência de rua. Eu trabalhei nessa época com essas crianças e eu me 

recordava constantemente de uma criança de 11 anos com uma experiência de umas 4 ou 5 

vezes maior que a minha e a minha experiência não tinha sido pequena, mas não tinha sido 

burocrática. São experiências, eu suponho, fora dos padrões normais. Não fiz o ciclo normal, 

fui fazer outras coisas, militância política, então uma vida muito venturosa, muito cheia de 

alegria, mas muito mais cheia de tristezas, muito mais. E aquelas crianças era absolutamente 

de tristeza, de massacre, menininha de 11 anos era mulher experiente em sexo, se prostituia, 

tinha relações com a população que ela convivia, e a violência física que sofriam e faziam 

outras pessoas sofrerem: um grupo completamente atípico. Então começa por aí o mérito da 

Escola Oficina: ela ia buscar uma população que é ou era tratada ou pela polícia ou pelo 

serviço social, não sei o que era pior. Eu, particularmente, acho que ser tratado pela polícia, 

para eles, era uma vantagem, apesar da dor, do sofrimento físico que esse tratamento 

acarretava, mas o outro, do serviço social, é pior, porque é um serviço que mata a alma, ele 

vai ao âmago da pessoa, ele destrói pelo paternalismo, uma coisa horrível. Das crianças que 

foram vítimas de um ou de outro, em geral, as crianças atendidas pelo serviço social todas 

morreram, psiquicamente, fisicamente, porque quando elas saíram do abrigo do Estado por 

uma questão burocrática de idade, elas estavam completamente despreparadas para qualquer 

coisa. As que brigavam, apanhavam, batiam na polícia, eles reagiam, tinham a força da 

reação, quando não eram destruídos fisicamente, e muitos eram, eles sobreviviam. Eles eram 

fortes, é uma raça feita numa temperança diferente da pequena burguesia, dos bens sucedidos 

yuppies da vida, dos nossos grandes sociólogos, grandes professores universitários e tal. É 

uma outra temperança, do concreto, do esfolamento. Então, foi esse o grande mérito, talvez 

essa fosse a grande diretriz da Escola Oficina: recolocar a educação como solução do 
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continente dessas crianças, tirar da mão da polícia, tirar do serviço social e tentar enfrentar 

esse enigma. Educação é um enigma. O que é educação? Muito complexa a definição da 

educação porque supõem uma “normalidade”, entre aspas, claro, então qual o sentido que nós 

devemos ter, que é o sentido que dão para a pequena burguesia, para educação burguesa: 

fortalecer a qualidade da mão de obra do sistema capitalista. E para aquelas crianças, isso faz 

sentido? Independentemente do grande enigma que era, isso ninguém sabia direito o que 

fazer, o que importava era enfrentar o problema. Infelizmente eu tenho a impressão que não 

deu tempo para aprender. 

Eu não tive diretamente envolvido com a Escola, a não ser de forma marginal. Eles queriam 

mostrar um aspecto da preocupação deles de apresentar aquelas crianças e me pediram, na 

época, um gravador que era do meu filho, que era deste tamanho, um tijolo baiano. Pedi para 

meu filho, negociei com ele, e no dia roubaram o gravador. Eu cobrei do Odair e até hoje não 

me deram outro gravador (risos). 

 

Karen - O Odair disse assim “se o Fernando falar do gravador que roubaram, fala que 

foi o padre” (risos)... 

Fernando – (Risos) O padre
1
 eu acuso de vários crimes, o principal deles era a proteção ao 

monopólio da miséria. Eu não teria maiores problemas se isso trouxesse para as crianças um 

bem e acho que não traz. Então é uma variante, às vezes um pouco mais racional, mas 

geralmente irracional na linha do serviço social: o agravante do teológico. Serviço social com 

o agravante do teológico, então mistura mais ainda. É horrível. E nós estávamos em outro 

dilema, da realidade, da miséria, da raiz daquele problema. Nós estávamos criticando, mas 

estávamos brigando com as próprias crianças, fazendo mudanças na FEBEM que trabalhei e 

sempre trocando experiências. Outra experiência que a sociedade não respondeu à 

radicalização. Nem na FEBEM, nem na Escola Oficina. A sutileza é que não vem do mundo, 

vem de uma cobrança, vem com resultados, não existe isso. Temos que fazer história, 

conviver e impelir o processo histórico. Não existe isso: “o menino morava na rua, cheirava 

cola, agora está estudando na escola Álvares Penteado, contabilidade, vai se formar... uma 

maravilha. Arrumou uma namoradinha, uma menina de família, pai é bancário, a mãe é 

prenda doméstica, mas são bons e devem se casar”. Esse é o resultado que se espera e o nosso 

resultado era outro, mais político. Foi uma experiência com aspecto que era contundente da 

                                                           
1
 O nome do padre não foi incluído a fim de preservar a sua identidade. 
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época, por isso, pode parecer que estou falando de uma coisa que não é devida, mas não é 

isso, é porque nós estávamos misturados, não na execução operacional do projeto, mas na 

politização do problema do menor. A igreja quis fazer uma pressão muito grande, porque 

exercia um poder sob o governo do Montoro e da dona Lucy Montoro. Em boa parcela ela 

favoreceu, a Mirian encontrou facilidade, ela não foi obstáculo e tal, mas em determinado 

momento houve um processo que fixa, não sei dizer bem como, mas o mesmo que acontecia 

na FEBEM. A pressão social, política, era muito grande. É só você recuar da experiência, 

porque podia levar para caminhos completamente distintos das pretendidas pela ação 

governamental que é o controle social. Querem que façam algo, mas que mantenha o controle 

social e você está fazendo o contrário, está aumentando o descontrole social. Controle social, 

na perspectiva da propriedade. É a expectativa da sociedade nossa hoje, a sociedade do 

shopping center, de idiotas, de escolas de idiotas, sem sentido nenhum, como a escola sem 

sentido dos tigres asiáticos, que forma muitos engenheiros, mão de obra qualificada. “O 

problemas desse pessoal aí é porque não tem mão de obra qualificada, não atende ao mercado 

de trabalho”, quer dizer, a civilidade do povo brasileiro é de uma idiotice, ignorância política 

medíocre dessas manipulações.  

Foi uma experiência muito importante e acho que é importante esse seu trabalho de trazer 

essa experiência. Ninguém sabe, a não ser aquelas 50 pessoas envolvidas, algumas delas já 

morreram, inclusive, ninguém mal sabe. Eu, de vez em quando, quando tomo cerveja, tomava 

uísque, já não tomo mais uísque, tomo meu vinho, lá pela 4ª ou 5ª garrafa eu lembro disso, 

mas fora isso ninguém sabe. Acho importante trazer a tona essa experiência, porque foi uma 

experiência muito gratificante. Eu sinto que as pessoas que viveram aquela experiência 

diretamente e indiretamente, como é meu caso, certamente têm muito orgulho daquela 

experiência. Talvez minha má contribuição se deva porque eu conheço só uma pessoa que 

trabalhou como professora nesse grupo. Talvez seria interessante você entrevistá-la, se 

interessar para o trabalho, que já está muito fechado, mas eu não trouxe o endereço. Depois, 

se tiver o interesse, eu envio. É uma menina que trabalhou como monitora ou professora, não 

sei o nome que davam lá, chamada Ângela Barros, uma artista de teatro. Recentemente fez 

uma peça no teatro Augusta, ela é de Sorocaba e de São Paulo. Não sei a disponibilidade dela 

para dar uma entrevista, mas tenho a impressão que poderia te falar alguma coisa. Paulão, 

provavelmente Odair já falou para você, Paulo Barnabé. (procura o telefone) 

Paulo fez parte desse grupo organizador, diretor da experiência. A Ângela seria pelo aspecto 

operacional, não sei se nessa época ela já estava envolvida com o teatro, mas era uma das 
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responsáveis pelo teatro ali na Sé. Aliás, eram duas linhas muito interessantes: uma, que é 

uma visão mais dura da realidade e queria usar o teatro pela consciência política, e outra que 

um primo meu fazia parte e que divergia da gente, dizendo o seguinte, que as crianças deles 

“são todos rainhas, princesas, chega de vestir suéter...”. Ele era todo exibido, então havia uma 

divergência forte entre um que era político e ele que era alienado. 

 

Karen – Com relação ao Jairo, ele é muito mencionado nas entrevistas e o Odair disse 

“se tem alguém que pode falar melhor do Jairo é o Fernando”. 

Fernando - O Jairo é uma pessoa muito legal, foi... morreu. Era uma pessoa que era meio 

mulato, cafuzo, tinha feito letras, e tinha uma consciência política bastante definida, 

militante... ex-militante porque a experiência do muro de Berlim foi fatal para ele. Ele tinha 

muita fé, ele acreditava na utopia que ali na Europa oriental se construía uma sociedade nova, 

igualitária e no fim não foi nada disso. Eu acabei ficando amigo do Jairo na minha 

experiência na FEBEM. Éramos ambos diretores da FEBEM, cada um dirigia uma diretoria, 

e nós estávamos constantemente juntos, porque nós éramos integrados, nós tínhamos até um 

lema, porque a gente trabalhava diuturnamente na FEBEM, natal, sábado, domingo, 2 horas 

da manhã saía e ia ver o que estava acontecendo na FEBEM do Tatuapé, e nós perdíamos o 

dia inteiro. Só perdíamos, a instituição ganhava da gente de 10 a 0. O lema era o seguinte 

“pequenas vitórias e grandes derrotas”. Nós íamos ao bar do Zé, que fica na Maria Antônia, 

foi um antigo ponto de tomar cerveja e tal, mas já era fase decadente, de ostentadores. 

Decadente no sentido de que uns anos atrás ainda eram jovens, estudantes, nós todos 

estudávamos por ali, economia, filosofia, e já não era mais nada disso, já eram alguns 

deprimidos com a vida que ficavam bebendo, bebendo. Fui muito amigo do Jairo nesse 

ambiente que depois se estendeu. Aí ele se cansou da Maria Antônia, mudou para a 

Consolação, aí houve um desinteresse total da vida por parte dele, quase um suicídio. Mas era 

um suicida agradável, que era regrado a muitas conversas. Bebíamos e tínhamos muitas 

conversas. Ele era uma figura que eu tive um prazer muito grande em conhecer. Falei para ele 

escrever a experiência dele, o simétrico, o urbano, Guimarães Rosa rural “Grandes Cidades 

Veredas”. Só ele poderia fazer isso, porque ele tinha uma moral, intimidade, facilidade, ele 

chegava muito rapidamente àquelas crianças. Era diretor da área das crianças infratoras e ele 

acabava dando mais valores às crianças do que a ele. Começaram a fazer uma campanha de 

desmoralização dele, pegaram alguns aspectos da forma de ser do Jairo e fizeram uma 

assembleia contra ele. Houve um episódio na FEBEM em que um inspetor foi morto no dia 
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de uma festa. A revolta foi muito grande e jogaram essa revolta para cima dele, eles 

canalizaram, materializaram essa revolta por causa da morte do companheiro. Era um dia de 

festa, na porta da FEBEM aconteceu uma dessas bobagens que não poderia ter acontecido de 

jeito nenhum. Esse negócio da esquerda que acha que sabe tudo, então não era para ter PM na 

porta porque devemos ser “livres”. O menino foi lá com revólver, não tinha ninguém para 

obstruir, ele foi direto no chefe da segurança. Era uma das pessoas que mais me enchiam o 

saco com o negócio de segurança, eu discutia exaustivamente com ele, levava a discussão 

com ele para o hipotético, desfavorável para a crítica dele, então era sempre muito custosa a 

discussão. Foi um choque muito grande, havia um choque muito grande entre os guardas 

internos da FEBEM e os inspetores de aluno e para ele, como chefe de guarda, inspetor de 

aluno podia fazer essa experiência e estava indo muito bem. Jairo estava concentrado com a 

nova FEBEM, não à tortura, tudo isso aí, no meio desse processo, muito positivo, ocorreu 

esse lamentável acontecimento. O guarda morreu, canalizam toda a raiva e pediram a cabeça 

do Jairo. Eu fui na assembleia para discutir isso aí, discuti com eles, mas tinha alguma coisa 

positiva para eu desempenhar esse papel, mas o Jairo acabou saindo. Eu não lembro como foi 

exatamente. Acho que a presidente cedeu e demitiu o José Geraldo e Jairo, aí eu me demiti, 

até porque o projeto tinha terminado. Mas continuamos amigos, Jairo e eu continuamos no 

mesmo bar, com as mesmas preocupações. O Jairo era uma pessoa incrível. Uma vez ele me 

chamou “olha, está tendo um levante lá na unidade de Sorocaba”, era o presídio de Sorocaba. 

Eram jovens-adultos que faziam parte de uma população pequenininha da FEBEM, 2 ou 3%, 

pelo que levantamos, e a visão da população é de que na FEBEM é qualquer miserável, 

encostado, coitadinho, são violentos, desestruturados. Sei que fomos para Sorocaba, ele me 

convidou e fomos eu, ele e o assessor jurídico de lá, que era professor do programa também... 

como era o nome dele? Grande sociólogo... trabalhou na PUC, UNICAMP... (tentou lembrar 

o nome) 

O grande amigo do Jairo, que me antecede historicamente como amigo... (tenta lembrar o 

nome). Depois desse processo todo, o Jairo, que era concursado, começou a beber, não 

aguentava mais aquela burocracia, aqueles tucanos, não via sentido nenhum no que estava 

fazendo. As pessoas me telefonavam “Fernando, fala para o Jairo pelo menos passar aqui 

para assinar o ponto para não dar abandono de serviço, porque ele já não vem há 22 dias e 

não pode passar dos 30”. Cerca de duas vezes eu fui conversar com ele, eu já não ia muito no 

bar, mas ia para falar com ele. Cerca de duas vezes ele foi lá, assinou, aí teve uma terceira 

vez e pensei “agora já é fazer sacanagem com o Jairo. O Jairo quer fazer isso, ele está no 
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direito de fazer isso, faça isso. Vou para beber com ele, mas não para discutir essas coisas”. 

Apareceu um câncer na laringe, esôfago, não me lembro, e ele ficou muito vulnerável porque 

estava totalmente desinteressado da vida. Apareceu uma prima dele que cuidou dele muito 

bem e não sei se ele ficou sensibilizado com esse tipo de cuidado e se apegou à vida, mas 

numa hora que já não dava mais para ele se apegar à vida. E eu tive a honra de ter sido 

convidado com esse que eu não lembro o nome – é imperdoável não lembrar o nome dele, eu 

já estou com meus 67 anos de idade, mas o cara não vai ser bonzinho comigo, não, vai falar 

“pô, esqueceu o meu nome” – e ele chamou nós dois para ir ao Hospital do Câncer, visita-lo 

duas ou três vezes, mas aí evoluiu o câncer. 

As crianças tinham muita confiança nele, mas ele tinha muita confiança nas crianças. Ele não 

era uma pessoa forçada, era muito natural, não é que ele passava a mão em coisas erradas, ou 

que ele era paternalista, ele se relacionava com as crianças naturalmente. As crianças 

escutavam o que ele falava.  

Eu estava contando que estávamos nós três na rebelião lá de Sorocaba. Chegando lá, estava a 

maior neurose. Tinha muita polícia cercando o local, só faltou tanque, bateria antiaérea, 

polícia super armada e pronta para invadir, mas esperando nossa chegada. Chegamos e Jairo 

pediu para o comandante para entrar no pátio. A manifestação era uma briga de funções, 

então eram dois grupos distintos que disputavam controle do presídio, meio que reproduzindo 

aquilo que existe nas grandes cadeias, porque é uma cadeia, então tinha que ter a lógica da 

cadeia, não dava para ter a lógica do colégio interno. As pessoas não conseguiam entender... 

as grades das celas, aquelas barras de ferro, concreto e aquilo tudo no chão, não dá para 

entender como as pessoas tiram, quebram, e estavam todos armados, querendo invadir o 

outro pavilhão. O comandante falou para o Jairo “não vai entrar de jeito nenhum. O senhor 

está doido?”, mas Jairo insistiu e eu também falei “Jairo, não dá, poxa!”, “não, pode deixar”, 

e ele entrou para conversar com os dois grupos. 15 minutos depois ele voltou e falou “olha, 

pode entrar, eu recolhi as armas que eles fizeram, já está pacificado”. Ele fez um acordo com 

o presidente para dar uma solução tranquila, o presidente comprou a proposta dele, forneceu 

um espaço no quadrilátero do Tatuapé e as crianças – jovens-adultos, na verdade – foram 

levados para esse presídio aí e passaram a ter algumas regalias que eles negociaram lá, eram 

coisas imbecis. Eu não lembro exatamente, mas teve uma conversa com o Jairo que perguntei 

o seguinte “aquele menino lá era um psicopata. Até acho que seja possível uma solução 

democrática para esse problema, mas eu acho que vai custar o dinheiro que nem deve ter e 

vamos ter que mandar essa criança para Suíça, para algum lugar, porque não tem jeito. O cara 
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matou dois bombeiros e arrebentou a cabeça da irmã com um taco de beisebol, Jairo”. Mas 

ele conseguia ver ali alguma coisa, ele conseguia se entender com esses meninos e fazer com 

que eles fossem cooperativos. Ele tinha uma qualidade excepcional para isso. Não era 

artificial, a consciência política dele, era uma consciência natural da vida dele e se entedia 

com todos eles. Ele tinha uma proteção na cidade a noite, os menores o viam “ô, professor” e 

vinham conversar. Jairo lembrava um por um, sempre conversava, algo enigmático, não era 

eufórico, era muito monossilábico, mas as palavras colocadas na hora certa, da forma certa e 

dava vida. Os meninos tinham muita confiança nele. Então foi um grande prazer na minha 

vida conhece-los. Eu tenho orgulho de na minha dissertação de mestrado, igual a sua aí, ter 

colocado o nome dele “agradeço a colaboração”. Ele não fez nada, ele ia corrigir, mas não 

corrigiu... mas tá corrigido. Então foi um grande cara. Puxa, ainda não consegui lembrar o 

nome dessas duas pessoas. Era assessor jurídico e era professor do programa lá. 

Lembrei o nome dos dois agora: Evaldo de Assis e Darcy. Darcy é muito amigo do Evaldo e 

amigo da Ângela também. Tenho impressão que o Darcy estava na Escola Oficina. Eu não 

estava na Escola Oficina exatamente porque quando eu sai, o secretário da justiça, José 

Carlos Dias, me chamou para ocupar um cargo numa fundação de sistema penitenciário, para 

ser diretor. Fundação para o Trabalhador Preso. E estávamos desempregados a maioria, 

porque a grande maioria saiu da FEBEM, outros saíram quase imediatamente depois: Celso 

Ferreti, o próprio Odair, o José Geraldo foi demitido... e as demissões surgiram em 

solidariedade, os que podiam, eu nem sabia se eu podia, mas sempre fui “porra louca” e não 

ia mudar. Mas o secretário ficou conhecido na época de militância política e ele me conhecia 

da cadeia, eu estava preso, ele era advogado de presos políticos. Aí assumi o compromisso, 

não podia largar. Depois não me lembro, porque era muito difícil que o Darcy e o Jairo 

estivessem nessa experiência e eu não. Provavelmente essa é a explicação, porque eu estava 

diretamente envolvido, preparando, vibrando com a experiência. 

Karen – Com relação ao nome “Escola Oficina”... 

Fernando - Eu não sei, eu não me lembro se participei. Teve alguma coisa ligada à realidade, 

do concreto, objetiva... oficina, anti-abstração, mas não me lembro desse aspecto. Pode até 

ser que eu tenha participado, dado alguma contribuição, mas não lembro de ter nenhuma 

relação com ele. 

Karen - O nome da escola modificou, após o Pinotti assumir a secretaria da educação, 

para profª Rosmay Kara José. Depois de alguns anos, foi transferida para FEBEM. 
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Fernando - Mas aí já tinha mudado a FEBEM, já tinha mudado tudo. Já era uma escola de 

ofício, “eles não trabalham, não fazem nada, é a janela do diabo... falta trabalho para esses 

cretinos, tinha tanto trabalho na escravidão e não tinha esse problema, agora essa moleza que 

está aí...”. Quando mudou aí já não conta mais. Ela sofreu muita pressão da igreja. Aquele 

padre famoso responsável pela pastoral do menor, que incluía os meninos e meninas de rua 

moradores da Praça da Sé, é o chefe do monopólio da miséria. Ele já fazia muita pressão na 

FEBEM quando ele começou a perder o controle. Eu já não me lembro, sei que dei uma 

encarada nele lá, eu nem era diretor. O padre foi lá e achava que a unidade era dele, eu disse 

“não, não é dele”, aí eu deu uma enquadrada e ele foi reclamar com a presidente da FEBEM, 

que veio falar comigo. Eu disse “olha, ou a senhora o chama para ficar aqui no meu lugar ou 

fica comigo e aceita o que eu falei para ele”, ela disse “não, Fernando, tá bom”. Ele nunca 

mais encheu o saco lá. Mas ele era um cara insinuante, vinha com uma conversinha... ele era 

muito ruim, muito ruim. Já tinha uma história dele há uns anos. Na época do Maluf teve uma 

psicóloga, mulher do Paulo Barnabé, Volúnia, e era diretora da Casa das Meninas da Vila 

Maria, se não me engano, e houve um conflito na Vila Maria e era o grupo do Maluf que 

mandava lá. Aí veio uma demissão para Volúnia e a consciência progressista se levantou 

contra essa demissão porque essa diretora representava o que havia de mais positivo para as 

meninas. Ela era muito amiga das meninas, uma pessoa forte, com autoridade, uma 

psicóloga, e a Volúnia precisava do apoio desse picareta aí, o padre, e ele não deu para fazer 

média com Maluf. Depois aparece como “de esquerda”. Esse caldo que se chama “de 

esquerda” é lixo histórico, lixo humano. Sei que ele exercia muita pressão e ficou 

incomodado porque as crianças estavam saindo da praça e indo lá para a escola. Aquelas 

pessoas formavam um grupo que foi muito bonito de ver. A Ângela, o Barreira, todos, 

aprendendo e ensinando, porque eram pessoas fortes. Eu me lembro de uma pessoa que fez 

concurso lá e não passou, não foi selecionada por nós. Ela saiu e se formou doutora, doutora, 

doutora em educação. Você conhece isso daí, você está fazendo mestrado em educação, você 

olhava para ela e ficava até assustado. E não passou, coitadinha, ficou tão perseguida com o 

grupo. A seleção foi meio, não sei se você assistiu ao filme, para você entender a seleção, 

talvez valha a pena você assistir, Canhões de Navarone. É um filme que o cara recebe uma 

missão para destruir uma ponte lá na Coréia, aí é uma missão impossível e ele tem liberdade 

para montar o grupo dele e vai buscar lá na zona: um cara bebendo e brigando, outro jogando 

snooker, outro fumando maconha, e ele forma um grupo, se reúnem e vão fazer a missão... 

então, todos são heróis. Essas pessoas aí são meio Canhões de Navarone, porque eram as 
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pessoas mais esquisitas possíveis, mas exatamente por serem esquisitas... elas não podiam ser 

normais, atravessar a rua no verde, sabe? Dar “bom dia” quando o outro dá “bom dia”. Eram 

extremamente diferentes e eram mesmo, muito generosas, muito agradáveis, e elas se 

enriqueceram disso, se envolveram mesmo com essas crianças que provavelmente já morrem 

todas, as crianças. Não dá nem para fazer aquela festa da turma de 25 anos atrás. A gente 

sempre vê “turma dos formandos de mestrado de 50 anos atrás, vamos nos reunir na 

churrascaria”, não tem isso. Nem a turma de cinco anos atrás, já devem ter morrido todos... 

tem algo mais que você queira que eu fale? 

Karen – Essa questão que você comentou no começo, da questão ser tratada como caso 

de polícia ou serviço social, e a Escola Oficina veio com outra proposta. Quais 

mudanças para esses meninos era possível para observar? 

Fernando - Eu não sei se posso ajudar. Quem poderia te dar essa informação com certeza era 

o Jairo que viveu mais intensamente isso aí, mas eu acho que talvez o Darcy, Ângela. Eu ia, 

visitava, estava lá sempre e via, mas não tenho gravado exatamente. Eu os via, às vezes 

brincando, às vezes zoando, um acesso diferente, escola... mas é muito vago, não dá para 

fazer uma declaração. 

Karen – Na FEBEM era o tratamento da Assistência Social ou polícia na época, você 

disse no começo, as implicações que eram negativas, no sentido de resultar como 

paternalismo ou violência... 

Fernando - Os dois eram horríveis, a FEBEM a gente idealizou que poderia transforar em 

uma instituição educativa, mais ou menos como o mestrado. O Odair vai ficar bravo comigo, 

mas eu acho instituições muito similares, são diferentes, mas na essência, não são diferentes. 

E a gente pensava em transformar uma instituição total em uma instituição educativa. O 

caminho é o da educação. A relação que a sociedade devia estabelecer com a problemática do 

menor era através da educação e não serviço social. É uma visão politizada do problema. 

Quando falei que talvez o serviço social fosse mais nefasto é porque a sociedade vê o serviço 

social como atendimento, então não bate e tal, então é uma coisa mais boazinha, mas bate na 

alma. É pior do que a outra. As duas levam à destruição. A repressão a gente combatia 

ferozmente. Na FEBEM enfrentamos brigas muito legais, tiramos uma série de caras lá da 

FEBEM que tinham essa predisposição à tortura e violência. A gente não era contra a 

violência. Não dá para ser contra a violência senão você vai ser até contra o parto, parto é um 

ato violento. Mas a essa violência premeditada, fascista, da força, essa violência... a violência 

do estupro, ela que era nefasta, a gente era contra isso. Quando saímos de lá, um petista 
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muito importante assumiu o cargo e levou o irmão do cara que era presidente do PT em São 

Paulo - quero ser do PT também... (risos) - então a primeira coisa que ele fez foi 

“reestabelecer a ordem”... 

As duas linhas eram ambas nefastas. Uma caia do 17º e outra do 15º andar. A do 15º era da 

violência policial, física, e a que caía mais alto ainda era do serviço social. Dava pena quando 

as crianças eram avisadas que tinham feito 18 anos e tinham que sair e viravam mendigas nas 

ruas até morrerem. É uma instituição muito violenta e todos nós víamos coisas incríveis. 

Nunca tinha visto isso até entrar na FEBEM: morrer de tristeza. Tinha crianças que morriam 

de tristeza. Às vezes, a falta de um contato físico, na mão, costas, testinha, eram tão raros que 

as crianças iam para as paredes e iam ficando tristes, tristes e morriam. Era muito comum 

isso daí. A prioridade não era nem discurso de direita, nem de esquerda, pelo menos não das 

que estão aí, porque não tem prioridades... tem que ter gente e gente resolve os problemas 

com gente. Não tem linha de produção, não tem nada. É um negócio feito para segregar, mas 

nós tínhamos essa ideia de transformar isso em uma instituição educativa e foi um grande 

fracasso. No início recebemos apoio, mas tiraram verbas. Eu me lembro que a polícia entrava 

na FEBEM e achava que era a casa dela, circulavam dentro da instituição. Eu fui trabalhar lá 

e um cara que queria meu lugar me transferiu para a direção da pior unidade, a mais 

problemática, de chegada das crianças. Eu aceitei porque eu também não nasci para ser 

burocrata. Fui e fui muito feliz. Arrumamos uma turma muito legal para administrar junto e a 

equipe toda foi muito legal. Uma das coisas era não ter policial circulando. Eles traziam as 

crianças acolhidas na rua sem nenhum motivo: “estavam perambulando”. Na época o ditador 

Figueiredo, pegou a mulher em uma atitude mais heterodoxa no casamento, ficou sem rumo e 

saiu na rua, segurança atrás dele, ele andando em Copacabana, as pessoas viram “ah, ele está 

perambulando”. Bom, o dono do Bradesco e o presidente da república podem perambular, as 

crianças não podem perambular? Então todos que entravam por esse motivo saiam 

imediatamente. Outra coisa é que queriam mais dois carros para fazer recâmbio, que era tanta 

saída que acontecia que não davam conta. A polícia passou a parar na porta; segundo, as 

crianças não têm que ser revistadas e nem higienizadas, como eles chamavam. Porque antes 

de saber se a criança era ou não, você legitimava a atitude da polícia: porque a polícia trouxe, 

é bandido. Então passa pela higienização, depois tira toda a personalidade dele, tira o tênis, a 

calça, põem uma roupa de detento nele, sobe ele para esperar o burocrata que trabalha até 6 

horas da tarde e não trabalha de sábado e domingo. “Eu aceito esse horário, desde que 

consiga mudar o horário da polícia de segunda à sexta das 9 da manhã da segunda às 18 horas 
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da sexta-feira. Se a polícia mudar, tudo bem, senão tem que mudar aqui” aí mudou aqui. 

Tinha duas mil crianças acumuladas e isso favorecia o inspetor de aluno a usar de violência, 

porque você não controla muita criança que tem uma energia incrível, da natureza, e usavam 

de muita violência conter. Era ruim para os dois lados: para as crianças e para os inspetores 

de alunos. As vítimas eram exatamente os dois: os que apanhavam e os que batiam. Os 

isentos eram os assistentes sociais, os psicólogos e os médicos. Tá errado isso aí. Aí 

começaram a trabalhar no mesmo horário que a polícia, 24h, e não podia revistar antes de 

entrevistar. Se foi presa pela rota, foi trazida, então foi revistada, aqui não, foi lá... a 

responsabilidade é deles. Em primeiro lugar temos que ouvir a criança, aí arrumei uma 

confusão legal, porque onde tinha duas mil crianças, em 3 meses tinha 350. Aí os 

funcionários começaram a ficar com medo de serem demitidos, porque não tinha criança para 

eles cuidarem, passou a não justificar o trabalho deles. 

Foi um período muito atípico, mas muito intenso, muito gratificante. Eu me gratifiquei, 

minha consciência, por minha experiência na FEBEM e a dor e o sofrimento da derrota 

também. Mas derrota nenhuma, sempre achei que é normal você ser derrotado na vida, é mais 

normal ser derrotado do que ser vitorioso, mas aquela, especialmente, me pegou na alma, e 

de todos nós. Nós nos dedicamos muito, então foi um momento ímpar na vida de todos nós e 

que resultou nessa experiência da Escola Oficina e que fechou com ela. A FEBEM e ela são 

praticamente a mesma experiência. Aquele grupo que enfrentou essa dificuldade na FEBEM 

foi o que fez o projeto da Escola Oficina, é a mesma coisa, a mesma parte do mesmo projeto. 

Muito legal que você tenha escolhido esse tema que acende um pouco a discussão sobre qual 

é a linha correta. Essas duas linhas que estão aí, elas se indignam com o que? Esses juízes, 

esses promotores... Os burocratas se apegavam tanto... um dia chegou um menino lá, a 

polícia trouxe, entregou o menino e um saco com pena de galinha como “prova do crime”. O 

menino era acusado de ter roubado a galinha e essas penas foram encontradas no quintal da 

casa dele na favela, não sei o que, e recolheram como prova do crime porque eram penas da 

galinha que foi roubada. “Joga essa pena fora, solta o moleque...”, “o juiz vai prender o 

senhor”, “prende! Ah, saco... não aguento”. É isso. 

A derrota da Escola Oficina... acho até bom que foi derrotada, porque já imaginou se 

ganhasse? 
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Anexo III – Termo de consentimento livre e esclarecido 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 

A pesquisa trata de um trabalho acadêmico de pós-graduação em Educação: História, 

Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica e tem como objetivo investigar como 

a educação de jovens em situação de exclusão é entendida. Para isso, serão analisadas as leis, 

as instituições de medidas socioeducativas e também é estudada a Escola Oficina do Parque 

Dom Pedro para exemplificar um caso de educação escolar em contraposição às medidas 

mais comuns de assistência social ou repressão. 

O termo de consentimento é referente às entrevistas com pessoas envolvidas com a 

Escola Oficina. Seu conteúdo pode promover algum desconforto, desta forma, o participante 

poderá abandonar a colaboração a qualquer momento. 

  A publicação dos resultados da pesquisa se fará na apresentação de banca 

examinadora para conclusão da pesquisa, artigo científico e/ou apresentação em congressos, 

solicita-se também a permissão para identificação dos participantes, dado que seus cargos 

serão identificados, o que poderia comprometer o sigilo da pesquisa. 

    ...................................................................      

Karen Danielle Magri Ferreira (telefone) 

_____________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

     Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

________________________________, sujeito de pesquisa, após leitura da CARTA DE 

INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos 

quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da 

pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a 

qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de 

participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que sua identificação será mencionada. 

São Paulo,....... de .......................... de ...... 

    ______________________________________ 

   Assinatura do sujeito ou seu representante legal  
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