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RESUMO 

 

A categoria juventude pode ser vista como uma condição social e pode ser 

considerada em seu plural – juventudes. Esta dissertação tratará de uma juventude específica: 

a juventude pobre, a qual historicamente tem sido submetida a medidas de disciplinarização, 

através, por exemplo, da internação em instituições. Na Paraíba, dentre as instituições criadas 

para intervir com esses jovens registram-se a instituição Pindobal e o Centro Educacional do 

Adolescente – CEA. A primeira foi criada no ano de 1929 e a segunda, em 1990. Ao longo da 

história, estas instituições foram responsáveis por receber os jovens abandonados ou que 

cometeram ato infracional. Diante do exposto, a presente dissertação tem como objetivo 

geral analisar a criminalização da juventude pobre e os processos de subjetivação através da 

história da institucionalização das práticas punitivas na Paraíba, de Pindobal ao CEA. E como 

objetivos específicos: identificar o perfil de ex-internos e educandos; contar a história da 

instituição Pindobal; contar a história da instituição CEA; caracterizar as formas de práticas 

punitivas aplicadas aos jovens pobres, de Pindobal ao CEA; identificar o discurso da 

Psicologia na institucionalização das práticas punitivas no contexto do CEA; e analisar a 

subjetivação de ex-internos e educandos a partir do processo de institucionalização. O 

embasamento teórico se dá sob a perspectiva pós-estruturalista de Foucault, a partir das 

categorias Institucionalização, Criminalização, Práticas Punitivas e Subjetivação. Em relação 

ao método, o lócus da pesquisa se constituiu de institutos históricos, arquivos de jornais, 

conselhos de direito e as instituições Pindobal e CEA. Foram entrevistados 19 participantes 

(número definido pela técnica de saturação dos dados) distribuídos em 05 grupos: ex-internos 

de Pindobal, ex-profissionais de Pindobal, educandos do CEA, profissionais do CEA e 

informantes de história oral. Como técnicas e instrumentos, foram utilizados pesquisa 

documental e entrevistas semiestruturadas. Para a última utilizou-se roteiros diferenciados 

para os participantes, considerando-se o grupo de ex-internos e educandos, e o grupo de 

profissionais. As entrevistas foram gravadas, transcritas e submetidas à Análise Crítica do 

Discurso, a partir das seguintes categorias: quem fala? De onde fala? Que efeito de sentido 

gera? Que discursos aparecem? A partir de que acontecimento se reconta a história? Que 

história a oralidade revela? Os resultados apontaram que o perfil dos ex-internos e 

educandos é formado por jovens provenientes das classes baixas, ou seja, por jovens pobres. 

Indicaram ainda que as práticas punitivas aplicadas aos jovens pobres de Pindobal e CEA se 

constituíram, de modo geral, em punições físicas e aprisionamento; que o discurso da 

Psicologia no contexto do CEA se configurou por ser um discurso individualizante; e que a 

subjetivação de ex-internos e educandos pode ser analisada, entre outros aspectos, pelo 

histórico de institucionalização que eles apresentam e pela internalização de discursos. O 

conjunto geral dos achados na pesquisa trouxe a história de jovens pobres, abandonados, 

“delinquentes”. Esses jovens são sujeitos que vão se engendrando a partir de práticas que 

estão sedimentadas na instituição. E a história desses jovens é a história da criminalização 

pela via de quem a viveu. 

 

Palavras-chave: Criminalização; Juventude pobre; Práticas Punitivas; Subjetivação. 
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ABSTRACT 

 

The “youth” category can be seen as a social condition and can be considered in its plural - 

youths. This dissertation will address to a specific youth: the poor youth, which historically 

has been subjected to disciplinary measures, for example, through institutionalization. In 

Paraíba, among the institutions created to intervene with these young, the Pindobal institution 

and the Adolescent Educational Center (Centro Educacional do Adolescente – CEA) stand 

out. The first one was created in 1929, and the second one in 1990. Throughout history, these 

institutions were responsible for receiving abandoned young or those who have committed 

some infraction. Given the above, the general objective of this dissertation is to analyze the 

criminalization of the poor youth and the subjectivation processes through the 

institutionalization history of punitive practices in Paraíba, from Pindobal to CEA. And the 

specific objectives are identify the profile of former inmates and students; to tell the story of 

the Pindobal institution; tell the story of the CEA institution; characterize the forms of 

punitive practices applied to poor youth, from Pindobal to CEA; identify the discourse of 

psychology on the institutionalization of punitive practices in the context of the CEA 

institution; analyze the subjectivation of former inmates and students from the 

institutionalization process. The theoretical framework follows the post-structuralist 

perspective of Foucault, as from the categories Institutionalization, Criminalization, Punitive 

Practices and Subjectivation. Regarding the method, the locus of the research consisted of 

historical institutes, newspaper archives, Councils of law and Pindobal and CEA institutions. 

Nineteen participants were interviewed (the number was defined by the technique of data 

saturation), divided into 05 groups: former Pindobal inmates, former Pindobal professionals, 

students from CEA, CEA professionals and oral history informants. The techniques and 

instruments used were document research and semi-structured interviews. For the latter, 

different interview guides were used for participants, considering the group of former inmates 

and students, and the group of professionals. The interviews were recorded, transcribed and 

submitted to Critical Discourse Analysis, as from the following categories: Who speaks? 

From where does he or she speak? What effect of meaning does it generate? Which 

discourses appear? From which event is the story retold? Which history does the orality 

reveal? The results showed that the profile of former inmates and students consists of young 

people from the lower classes, ie, poor youth. They also indicated that: punitive practices 

applied to poor young from Pindobal to CEA were, in general, physical punishment and 

imprisonment; the discourse of psychology in the context of CEA was configured to be an 

individualizing discourse; and the subjectivation of former inmates and students can be 

analyzed, among other aspects, through the history of institutionalization that they present, 

and through the internalization of discourses. The general set of findings in this research 

revealed the history of poor, abandoned, orphaned, "delinquent" young. These are subjects 

who engender themselves from practices that are settled down in the institution. And the 

story of these young people is the story of the criminalization through the way of those who 

lived it. 

 

 Keywords: Criminalization; Poor youth; Punitive Practices; Subjectivation. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Jovens delinquentes: expressão do vício protegido e bem alimentado” (A União, 03 

de agosto de 1958). 

 

“Menor tenta invadir casa e acaba com janela de ferro presa ao corpo” (Tribuna Hoje, 

08 de janeiro de 2013). 

 

As duas manchetes de jornal apresentadas acima tratam da temática do menor/jovem e 

sua relação com os atos infracionais. Entretanto, apesar de o termo menor ter sido retirado do 

âmbito jurídico e apesar da categoria juventude apenas recentemente ter passado a ser alvo de 

maiores estudos, observa-se que nas manchetes há um uso do termo “menor” no ano corrente 

e do termo “jovem” na década de 1950. 

 Isso leva a pensar sobre a construção histórica pela qual passam os discursos e sobre a 

naturalização de alguns deles nos dias atuais. Assim são os discursos sobre a juventude 

pobre; assim são os discursos que a criminalizam. E a criminalização da juventude pobre 

constitui o objeto deste trabalho. 

 A categoria juventude pode ser vista como uma construção histórica, que responde a 

condições sociais específicas que se deram com a emergência do capitalismo. Nos dias atuais, 

a definição de juventude pode ser desenvolvida por diferentes pontos de partida: uma faixa 

etária, um período da vida, uma categoria social.  

Pensando na juventude como condição juvenil pode-se caracterizá-la como uma 

condição social, com qualidades específicas que se manifestam de diferentes maneiras. 

Assim, é importante tomar a ideia de juventude em seu plural – juventudes – devido à 

diversidade de situações existenciais que afetam os sujeitos.  
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É esta perspectiva da juventude como condição social que é adotada neste trabalho. 

Neste sentido, não enfatizando uma faixa etária específica, ela é utilizada como uma 

categoria contextualizadora das mudanças que vão acontecendo à condição juvenil. Ela é 

genericamente utilizada neste trabalho para se referir às diversas situações que na história do 

Brasil, especificamente na Paraíba, da década de 1920 até os anos atuais, permearam a 

história de crianças, de adolescentes e jovens. 

Entre as juventudes, este trabalho tratará de uma específica: a juventude pobre; essa 

juventude a quem historicamente têm sido negados os direitos, que tem sido submetida a 

medidas de controle e disciplinarização, através, por exemplo, da internação em instituições. 

A criação da maioria das instituições destinadas à infância e juventude pobres no 

Brasil data do fim do século XIX e início do XX. Eram instituições de abrigamento com a 

finalidade de recolher os chamados “menores abandonados e delinquentes”. A 

institucionalização de jovens pobres passou a ser prática comum no Estado Brasileiro com a 

criação de órgãos para administrá-la, como o Juízo de Menores, o SAM e a FUNABEM. 

A Psicologia entra nesse contexto quando começa a intervir nestas instituições a partir 

de seu instrumental, construindo relatórios técnicos acerca da criança e do jovem 

institucionalizados, produzindo, dessa forma, saberes sobre esses jovens, que muitas vezes 

contribuíram na classificação de suas condutas.  

Na Paraíba, dentre as instituições criadas para intervir esses jovens registram-se a 

instituição Pindobal e o Centro Educacional do Adolescente – CEA. A primeira foi 

inaugurada no ano de 1930 e, segundo seu decreto de regulamentação, tinha a finalidade de 

receber “menores delinquentes e abandonados” para educá-los e proporcioná-los os meios 

necessários para voltarem à sociedade “regenerados”.  

O CEA, antes chamado Centro Educacional do Menor – CEM, foi criado com esse 

nome e formato em 1990, para se adequar às novas diretrizes do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente. Trata-se de uma unidade de cumprimento de medida sócio-educativa de 

privação de liberdade. 

A instituição Pindobal teve diversos nomes durante sua história. Pindobal é o nome da 

região onde a instituição está localizada, por isso quando foi criada, a instituição se chamou 

Centro Agrícola de Pindobal. Entretanto, para efeito deste trabalho, apesar de seus diversos 

nomes, a instituição será chamada aqui apenas pelo nome de Pindobal. Isto se justifica porque 

este foi o nome acerca do qual se criou um imaginário negativo no estado da Paraíba, 

imaginário este que perdurou por bastante tempo, a despeito dos nomes oficiais da 

instituição. 

A escolha por essas duas instituições se deu no sentido de proporcionar uma visão da 

criminalização da juventude pobre no período do Código de Menores e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Assim, neste trabalho Pindobal é estudada a partir do recorte 

cronológico de 1930 a 1989, representando o Código de Menores. Quanto ao CEA, este é 

estudado de 1990 aos dias atuais, representando o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Os jovens que passaram por Pindobal serão aqui chamadas de ex-internos, para 

utilizar uma denominação pertencente ao Código de Menores, contemporâneo à instituição. 

Os profissionais que lá trabalharam serão chamados aqui de ex-profissionais. Quanto ao 

CEA, os termos utilizados serão educandos e profissionais, de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Ao longo da história estas instituições foram responsáveis por receber os jovens 

abandonados ou que cometeram ato infracional. No início, Pindobal recebia os dois públicos, 

mas depois passou a receber principalmente os jovens abandonados. Já o CEA recebia os que 

cometeram atos infracionais. A partir delas, e das pessoas que nelas foram 

institucionalizadas, pode-se estudar a problemática da caracterização do jovem pobre como 
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perigoso e criminoso. Esta temática e as ações institucionais a respeito dela são motivadoras 

desta dissertação. 

O interesse por esse tema surgiu com a participação como estudante, e mais tarde 

como monitora, na disciplina Psicologia do Desenvolvimento II, na qual houve visitas a 

instituições que atuam na denominada rede de proteção aos direitos da criança e do 

adolescente, como as da área do gerenciamento e aplicação de medidas sócio-educativas
1
.  

Também a participação no Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre o Desenvolvimento da 

Infância e Adolescência (NUPEDIA) e o estágio curricular no Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) motivaram o interesse pelo tema, pois através destas participações 

foi possível um maior conhecimento teórico sobre infância e juventude em situação de risco 

social e pessoal e ações práticas para o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia, 

com vistas à efetivação de direitos sociais.  

Diante do exposto, a presente dissertação tem como objetivo geral analisar a 

criminalização da juventude pobre e os processos de subjetivação através da história da 

institucionalização das práticas punitivas na Paraíba, de Pindobal ao CEA. E como objetivos 

específicos: identificar o perfil de ex-internos e educandos; contar a história da instituição 

Pindobal; contar a história da instituição CEA; caracterizar as formas de práticas punitivas 

aplicadas aos jovens pobres, de Pindobal ao CEA; identificar o discurso da Psicologia na 

institucionalização das práticas punitivas no contexto do CEA; e analisar o processo de 

subjetivação de ex-internos e educandos a partir do processo de institucionalização. 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro traz o Estado da 

Arte sobre o tema da criminalização da juventude pobre, abordando aspectos como a 

construção histórica das categorias “menor” e “jovem”; as raízes históricas da caracterização 

                                                           
1
 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), as medidas sócio-educativas são as medidas 

aplicadas aos adolescentes e jovens que cometeram ato infracional. Entretanto, com base nos achados desta 

pesquisa, pode-se questionar o caráter sócio-educativo destas medidas. 
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do jovem pobre como perigoso e criminoso; as raízes históricas da justiça e assistência à 

infância e à juventude no Brasil; discussões atuais acerca da criminalização da juventude 

pobre; e como a Psicologia tem lidado com essas questões. 

O segundo capítulo traz o aporte teórico com base na perspectiva Pós-estruturalista de 

Foucault, a partir das seguintes categorias teóricas: Institucionalização, Criminalização, 

Práticas Punitivas e Subjetivação. No terceiro capítulo está o Método, no qual estão expostos 

o lócus da pesquisa, os participantes, as técnicas e instrumentos utilizados, os procedimentos 

e a análise dos dados. 

No quarto capítulo, intitulado Achados da Pesquisa de Campo, são apresentados os 

resultados da pesquisa documental, juntamente com os relatos de história oral, e também as 

análises do discurso das entrevistas semiestruturadas. Por fim, no quinto capítulo, intitulado 

Conversando com os Dados, estão apresentadas as discussões dos achados, relacionando-os 

aos autores da revisão bibliográfica e ao aporte teórico utilizado. 
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Capítulo I 

Estado da Arte sobre a Criminalização da Juventude Pobre 

 

1.1 “Menor” e “Jovem” como categorias construídas socialmente 

 

O surgimento do termo “menor” se deu no círculo jurídico e suas primeiras 

utilizações, juntamente com sua variação “menoridade”, aconteceram após a Independência 

do Brasil, quando da determinação da idade como um dos critérios que definiam a 

responsabilidade penal do indivíduo pelos seus atos (Londoño, 1992). 

Na passagem do século XIX para o XX, início do período republicano, estavam 

acontecendo no Brasil transformações socioeconômicas, jurídico-políticas e científicas. 

Fatores como a erradicação da escravatura e migrações no campo contribuíram para um 

inchaço nas cidades e saturação no mercado de trabalho. É nesse contexto que começa a 

haver por parte dos juristas uma grande preocupação com a infância e juventude. 

Predomina nos discursos dos juristas da época uma ideia de defesa da criança, porém 

Rizzini (2009) observa que havia uma constante oscilação entre a defesa da criança e a defesa 

da sociedade contra essa criança, a qual começa a ser vista como uma “ameaça à ordem 

pública”. Assim, se, por um lado, a criança era vista como o futuro da nação, por outro, ela 

constituía uma ameaça, o que justificava a urgência de intervir junto aos “menores” para que 

estes pudessem ser úteis e produtivos para o país. 

Nesse contexto, a criança torna-se foco das intervenções de médicos, juristas e 

educadores. Em relação aos ricos, houve um movimento de internação das crianças nos 

colégios, com o discurso de que era necessário resguardá-las das más influências da cidade e 

da permissividade da educação familiar. Médicos e pedagogos cuidaram da educação das 



20 

 

crianças de elite, intervindo nos espaços, produzindo normas e impondo preceitos (Lobo, 

2003). 

Entretanto, devido às transformações pelas quais passava o país, mencionadas 

anteriormente, havia um grande número de crianças que perambulavam pelas ruas, e 

apresentavam-se registros de aumento da chamada “criminalidade infantil”; atentos a esses 

aspectos, os juristas começaram a emitir um discurso de preocupação com a infância. Surgia 

a chamada “questão do menor”, que exigia políticas públicas renovadas para enfrentá-la 

(Bulcão, 2001).  

O termo “menor”, antes categoria jurídica, foi popularizado e incorporado ao nosso 

vocabulário como se referindo à criança pobre. A este respeito, Bulcão (2002) faz uma 

reflexão, indicando que, a partir dessa diferenciação de conceitos, vai havendo uma produção 

de infâncias desiguais: o “menor” (acompanhado de classificações como abandonado, 

delinquente, vicioso, etc.), que diz respeito a crianças de famílias pobres, vinculadas a 

instituições como cadeia, asilo e orfanato; e a “criança”, relacionada a instituições como 

família e escola e que não precisa de atenção especial.  

De acordo com Scheinvar (2002, p. 88), “menor é um símbolo de exclusão; é a 

afirmação da diferença estrutural entre os vários grupos, tornando-a ineludível, naturalizada 

(...). As crianças que não vivem sob modelos hegemônicos são diferenciadas jurídica e 

socialmente por meio da categoria menor”.  

Dessa maneira, pode-se relacionar essa produção de infâncias desiguais, apontada por 

Bulcão (2002), com as oscilações nos discursos dos juristas da época, apontadas por Rizzini 

(2009): a “criança” seria a que é vista como futuro da nação, simbolizando esperança, e que 

deve ser protegida; enquanto o “menor” é o que seria visto como uma ameaça, devendo-se, 

pois, proteger a sociedade dele. 
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Ao se fazer uma analogia do conceito de menor com o de infância, podem-se perceber 

diferenças. Rocha (2002) afirma que a infância é um período de desenvolvimento; já a 

categoria “menor” parece dizer mais de uma condição social e ficou ao longo do tempo 

pejorativamente situada em relação a determinada classe social. Nesse sentido, “menor” 

poderia se referir tanto ao que nos dias de hoje seria a criança, como a adolescência e 

juventude. Vista como categoria social que faz referência a crianças pobres, fica mais fácil 

entender seus enraizamentos e, por isso, sua utilização até os dias atuais, apesar do Estatuto. 

Assim também pode ser analisada a categoria juventude, se for feita, por exemplo, 

uma comparação com a adolescência. Enquanto esta última possui uma faixa etária definida 

(dos 12 aos 18 anos) e tem seu início demarcado pelo início da puberdade, a juventude, pela 

perspectiva adotada neste trabalho, diz mais de uma condição social, o que explicaria a 

utilização da palavra “jovem” em uma reportagem da década de 1950. 

De maneira geral, a juventude é uma noção que pode ser apreendida como uma faixa 

etária, uma etapa de transição da vida, uma categoria social, um contingente populacional. A 

categoria juventude é um produto da modernidade ocidental, uma construção histórica que 

responde a condições sociais específicas que se deram com a emergência do capitalismo. A 

juventude enquanto categoria começou a ganhar espaço significativo no imaginário social 

especialmente a partir de meados do século XX (Trassi e Malvasi, 2010; León, 2005). 

Enquanto categoria etária, a faixa de idade para designar a juventude varia de país 

para país e de instituição para instituição. No Brasil, instituições oficiais como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) localizam-na entre os 15 e 24 anos. Já a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), assim como a Secretaria Nacional da Juventude, 

utiliza a faixa etária entre os 15 e 29 anos de idade, parâmetro que é empregado pelo Projeto 

de Lei (PL) nº 4.529/2004, que institui o Estatuto da Juventude. Neste PL é feita ainda uma 

subdivisão em três grupos etários, cada um com uma nomenclatura própria: jovem-
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adolescente, de 15 a 17 anos; jovem-jovem, entre 18 e 24 anos; e jovem-adulto, entre 25 e 29 

anos. 

Apesar de necessária para marcar algumas delimitações iniciais e básicas, conforme 

afirma León (2005), a categoria etária por si só não é suficiente para analisar a juventude. 

Sposito e Carrano (2003) chamam a atenção para o cuidado de a juventude ser vista com 

ênfase na idade cronológica. Ao tratar das políticas públicas para a juventude no Brasil, os 

autores afirmam que, se isso acontece, as políticas podem acabar excluindo um conjunto de 

indivíduos que atingem a maioridade, mas permanecem no campo de possíveis ações, pois 

ainda vivem a condição juvenil, isto é, ainda não possuem certas características com as quais 

seriam considerados adultos pela sociedade atual, como ter um trabalho e constituir uma 

família. 

É pensando na juventude como condição juvenil que se pode caracterizá-la como uma 

condição social, com qualidades específicas que se manifestam de diferentes maneiras. Isso 

porque, segundo Peregrino (2011), práticas e produções simbólicas são uma construção da 

sociedade; assim, categorias “naturalizadas” pelo senso comum, como a noção de juventude, 

devem ser continuamente problematizadas. É nesse sentido que Sposito e Carrano (2003) 

chamam a atenção para a importância de se tomar a ideia de juventude em seu plural – 

juventudes – devido à diversidade de situações existenciais que afetam os sujeitos.  

De acordo com Gonzáles e Guareschi (2009), cada época profere discursos relativos 

aos seus jovens, discursos estes que irão produzir formas de ser e agir a partir do momento 

histórico, social e cultural vigentes. Os jovens, assim, seriam sujeitos que se aproximam ou 

não, em seus modos de vida, dos sentidos produzidos por esses discursos em cada época 

particular.  

Conforme Abramo (2007), nos anos de 1950, havia uma ideia de que a juventude teria 

uma predisposição para a transgressão e a delinquência, corporificada na figura dos “rebeldes 
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sem-causa”, principalmente quando os atos considerados como delinquentes na época se 

tornam comuns entre os jovens de classe média. 

Nos anos de 1960, os jovens eram vistos como “o futuro do amanhã”, simbolizando a 

esperança de realização de projetos de desenvolvimento e progresso relacionados ao 

capitalismo desenvolvimentista da época. Nos últimos anos dessa década, mais 

especificamente a partir de 1968, a imagem do jovem passou a ser também a de 

revolucionário, militante, em uma perspectiva de contestação à ordem imposta e recusa a 

práticas autoritárias. 

Essa concepção do jovem como contestador e revolucionário é defendida por 

Manheim (1968). Segundo ele, por não estar completamente envolvida no status quo da 

ordem social, ocupando assim uma posição marginal, a juventude se caracteriza como agente 

revitalizante da sociedade. Ocupar essa posição “de fora” possibilitaria aos jovens a 

receptividade ao novo e a não aceitação da ordem social como natural, fazendo deles 

pioneiros de mudanças na sociedade. 

Entretanto, na década de 1980 a concepção do jovem como o “futuro do amanhã” 

enfraquece, dando lugar à sua imagem como sendo “o problema de hoje” devido, por 

exemplo, a problemas como o desemprego. Diferente da imagem construída nos anos 1960, a 

imagem da década de 1980 é de uma juventude individualista, consumista, apática e 

indiferente aos assuntos públicos (Abramo, 2007; Gonzáles e Guareschi, 2009).  

Diante do exposto, pode-se perceber que “para cada momento histórico é apresentada 

uma ideia iconizada da juventude” (Gonzáles e Guareschi, 2009, p. 106). As representações 

ora investem nos atributos positivos dos jovens, responsáveis pela mudança social, ora 

acentuam as dimensões negativas dos “problemas sociais” e do desvio. “Manter a paz social 

ou controlar a juventude? Controlar a ameaça que os segmentos juvenis oferecem ou 

considerá-los como seres em formação ameaçados pela sociedade e seus problemas?” 



24 

 

(Sposito e Carrano, 2003, p. 19). Como será visto adiante, para determinado segmento juvenil 

a prática foi a de controlar a ameaça que eles oferecem. 

 

1.2 O jovem pobre como perigoso e criminoso: raízes históricas 

 

Há diferentes formas de conceituar a pobreza. Segundo os critérios do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2010), considera-se extremamente pobre a 

pessoa que vive com renda per capita mensal de até 70 reais. Os dados do Censo 2010 

mostram que no Brasil existem 16 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. 

A pobreza representa uma situação de vulnerabilidade que potencializa outras 

vulnerabilidades. De acordo com o relatório da UNICEF (2011), os adolescentes representam 

o segundo grupo etário com maior percentual de pessoas vivendo em famílias pobres. O 

número de brasileiros de 12 a 17 anos de idade que vivem em famílias com renda inferior a ½ 

salário mínimo per capita é 7,9 milhões. O que significa que 38% dos adolescentes brasileiros 

estão em condição de pobreza.  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD apresenta uma 

abordagem de pobreza mais ampla, que considera diferentes condições que permitem a um 

indivíduo e sua família participarem da sociedade sem privações e necessidades. Adotando a 

perspectiva da autora Amartya Sem (1999), este programa entende a pobreza como privação 

de capacidades básicas e não apenas como baixo nível de renda.  

Essas capacidades significam liberdades que permitem às pessoas levarem um tipo de 

vida por elas almejada. A privação de capacidades vai desde não ter renda monetária 

suficiente para obter bens e serviços desejados à incapacidade física para desenvolver certas 

atividades, não ter livre acesso à troca de bens e serviços, o não acesso à educação e saúde, 
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não ter direitos civis e políticos respeitados etc. (Pizzio, 2010). Para efeitos desta dissertação, 

será adotada esta concepção de pobreza apresentada pelo PNUD. 

A pobreza nega aos jovens seus direitos. Na sociedade capitalista há uma visão do 

jovem como um ser em formação, em desenvolvimento; no entanto, esta forma de 

caracterizar a juventude não tem sido aplicada da mesma forma às diferentes classes sociais. 

De acordo com Trassi e Malvasi (2010), os jovens das elites são “excêntricos”, 

“contestadores”; já os pobres são “delinquentes”, “perigosos”. Quando os primeiros se 

envolvem com as práticas de atos infracionais, há uma tolerância social maior na 

compreensão de sua conduta, bem como nas práticas sociais de repressão e controle de suas 

ações. Já quando são jovens pobres, há uma criminalização de sua conduta e são empregados 

mecanismos de repressão e punição rigorosos: controle de circulação pelas cidades, sua 

representação como perigosos ou potencialmente perigosos e seu encarceramento ou até seu 

extermínio. 

Essa caracterização do jovem pobre como perigoso e criminoso possui raízes 

históricas que podem ser buscadas, inicialmente, nas teorias racistas e eugênicas que 

emergiram na Europa no século XIX. Conforme Coimbra e Nascimento (2005), essas teorias 

condenavam as misturas raciais, caracterizando-as como produtoras de enfermidades, de 

doenças físicas e morais (idiotias, retardos, deficiências em geral). 

Uma das bases para essas teorias foi a obra de Morel, datada de 1857 e intitulada 

“Tratado das Degenerescências”, na qual aparece a expressão “classes perigosas” com a 

seguinte definição: 

(...) no seio dessa sociedade tão civilizada existem “verdadeiras variedades” (...) que 

não possuem nem a inteligência do dever, nem o sentimento da moralidade dos atos, e 

cujo espírito não é suscetível de ser esclarecido ou mesmo consolado por qualquer 

ideia de ordem religiosa. Qualquer uma destas variedades foi designada sob o justo 

título de classes perigosas (...) constituindo para a sociedade um estado de perigo 

permanente. (Morel, 1857 citado por Lobo, 1997, p. 55). 
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Esta expressão, que Morel chama de “justo título”, surgiu na primeira metade do 

século XIX, designando um conjunto social formado à margem da sociedade, numa época de 

início de Revolução Industrial na Inglaterra, contexto em que a superpopulação atingia 

proporções extremas. Assim, a classe proletária passa a ser considerada perigosa a partir do 

momento em que se torna numerosa e começa a ocupar os espaços nas ruas e nos morros. Ao 

serem vistos como ameaças à ordem social, mecanismos de controle são gerados no intuito de 

proteger a “sociedade” da vadiagem e periculosidade dos “marginais” (Coimbra, 2001).  

Outro autor que também contribuiu na busca de bases científicas para as teorias 

racistas e eugênicas foi Cesare Lombroso (1835-1909) com a sua teoria das disposições 

inatas para a criminalidade. Segundo ele, a “produção da delinquência” estava vinculada a 

alguma alteração mental e originária de um atraso evolutivo, o qual se refletia em físicos e 

psicológicos. Partindo da observação sistemática de medições de crânios, Lombroso afirmava 

certas características físicas como identificadoras da predisposição para a delinquência; 

assim, concluía que as pessoas nasciam criminosas (Alvarez, 2002). 

Tendo como bases essas teorias racistas e eugênicas, e sofrendo influências da teoria 

darwinista, formou-se no Brasil, no fim do século XIX e início do XX, o movimento 

higienista. Este movimento extrapolou o campo da medicina, se aliando a especialistas como 

pedagogos, arquitetos, urbanistas e juristas; seus membros acreditavam ter uma missão 

patriótica na construção de uma nação moderna, sadia e limpa; para isso buscavam estratégias 

para executar um saneamento moral do país (Bastos, 2002).   

Havia uma naturalização da relação entre as noções de pobreza, sujeira e perigo 

social. A pobreza passou a ser associada a uma “degradação moral”, pois esta com seus 

vícios não se enquadrava no ideal de Nação que se tentava produzir à época. Essa 

“degradação moral” foi vista como uma epidemia: temia-se que a deterioração material 

aguçasse a deterioração moral e o contágio era tido como inevitável; reproduzia-se no seio da 
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família pobre e ameaçava a sociedade como um todo. Assim, os higienistas afirmavam que 

para se erigir uma Nação seria necessário que toda a sociedade participasse dessa “cruzada 

saneadora e civilizatória” contra o mal que se encontrava na pobreza (Bulcão, 2001; Rizzini, 

2008). 

De acordo com Lobo (2003), em nome da preservação da saúde pública, os médicos 

higienistas invadiam o espaço privado dos pobres para “desinfecção”. Mecanismos de 

repressão como esse produziam a culpabilização do pobre pela exclusão a que estava sujeito: 

por causa de sua miséria moral e material, pelo atraso da nação e por ser foco de moléstias 

que contagiam a sociedade. A autora destaca que a relação trazida por Morel entre “classes 

pobres” e “classes perigosas” em seu “Tratado das Degenerescências” foi levada às últimas 

consequências nestas práticas higienistas, através, por exemplo, da demolição dos cortiços, 

comumente acompanhada de força policial e muita violência. 

O movimento higienista no Brasil atingiu seu apogeu nos anos 1920, com a criação da 

Liga Brasileira de Higiene Mental por Gustavo Riedel. Entre os médicos representantes desse 

movimento, destaca-se o pediatra Moncorvo Filho, responsável por projetar um modelo de 

atendimento com base na implementação da educação higiênica. Já entre os juristas, destaca-

se Evaristo de Moraes, grande incentivador de uma legislação específica para “menores” e da 

criação de casas de preservação e reforma de “menores abandonados e delinquentes”. 

 A meta dos higienistas não era diminuir a pobreza para promover uma igualdade 

social; o objetivo era o de controle, através da moralização do pobre, inculcando nele o hábito 

do trabalho (Zaniani & Boarini, 2011; Rizzini, 2008). Foi com base neste critério do trabalho 

que foi havendo a produção de uma diferenciação: os pobres dignos e os viciosos.  

 Do século XIX para o XX, o jovem percebido como objeto de interesse e preocupação 

era o que pertencia aos estratos empobrecidos da população. Era ele que, na visão da elite, 

precisava da proteção do Estado, necessitando ser “corrigido” ou “reeducado”. Essa infância 
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ou juventude, além da ideia de periculosidade, carregava uma ambiguidade: “ou a criança 

personificava o perigo ou ameaça propriamente ditos („viciosa, pervertida, criminosa...‟) ou 

era representada como potencialmente perigosa („em perigo de o ser...‟)” (Rizzini, 2008, p. 

45). 

 Rizzini (2008) traz, nesse sentido, uma discussão a respeito da produção de uma 

diferenciação: os pobres dignos e os viciosos. O que definia se o indivíduo seria virtuoso ou 

vicioso era o cultivo ou não do hábito do trabalho; este era considerado uma nobre virtude na 

“escala da moralidade”, algo não tão difícil de compreender se lembrarmos que estamos em 

um contexto de desenvolvimento do modo de produção capitalista.  

Os pobres dignos eram os que trabalhavam, conseguiam manter a família unida, 

observavam costumes religiosos e mantinham os filhos na escola. Por trabalharem, não 

representavam um problema. Entretanto, se acontecesse, por exemplo, de o responsável pela 

família perder o emprego, mudaria a situação e eles poderiam começar a se entregar a vícios, 

como a preguiça ou o alcoolismo, ou poderiam contrair doenças. 

 Para os pobres dignos estava reservada a vigilância e a prevenção. Nas famílias 

trabalhadoras eram incutidos valores morais considerados fundamentais e elas eram alertadas 

em relação à educação de seus filhos: dizia-se o que não deveriam fazer; por exemplo, não 

deveriam deixar seus filhos irem para a rua (Rizzini, 2008).  

 Os viciosos eram considerados “avessos ao trabalho”, permanecendo, assim, no ócio; 

eram os que não seguiam princípios religiosos e abandonavam os filhos. Eles eram o 

principal alvo de intervenção social no Brasil do início do século XX. Por demonstrarem 

insubmissão, enfatizava-se o seu potencial destruidor e contaminador, acreditando-se que era 

grande a probabilidade de que cometessem crimes. Representavam, assim, um “perigo social” 

que deveria ser erradicado. Com esse argumento, justificava-se a urgente ação pública. Por 
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isso, aos viciosos eram reservadas medidas coercitivas e inibitórias no âmbito jurídico-

assistencial.  

A esse respeito, Coimbra e Nascimento (2005) afirmam que, embora os viciosos 

fossem os mais visados, por seu “potencial destruidor e contaminador”, a periculosidade 

também estava presente entre os “pobres dignos”, pois eles também corriam os riscos das 

doenças por terem a pobreza como sua natureza, na visão da elite. Diante desse contexto, 

começa a surgir uma preocupação com a infância e juventude pobres, que poderão compor as 

“classes perigosas”. 

Todas essas representações faziam parte do discurso da elite intelectual e política do 

Brasil: os que faziam as leis, estabeleciam sanções e normas, e elaboravam projetos para o 

progresso do país. Não é coincidência, portanto, que da aliança entre médicos e juristas da 

época – responsáveis pela educação moralizadora da população pobre – surge a primeira lei 

brasileira específica para a infância, o Código de Menores de 1927 (Rizzini, 2008). 

 

1.3. Raízes históricas dos sistemas de justiça e assistência à infância e à juventude no 

Brasil 

 

No Brasil, ao se observar a história da legislação, vê-se que até a passagem do século 

XIX para o XX não havia leis específicas para a infância. O interesse jurídico relativo a elas 

estava circunscrito às discussões em torno do Código Penal de 1830, primeira lei penal 

sucessora das Ordenações do Reino de Portugal (Scheinvar, 2002).  

A menção à infância presente nessa legislação tinha como preocupação principal o 

recolhimento das crianças órfãs e expostas, e as medidas aplicadas eram de caráter 

assistencial. A partir de 1850 tomam corpo nas legislações matérias que diziam respeito aos 

escravos e seus filhos; inicia-se, assim, uma mudança na percepção da sociedade em relação à 
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criança, pois os destinos dos filhos dos escravos deixaram de ser decididos por seus donos, 

passando a ser de responsabilidade do Estado (Rizzini, 2009). 

A passagem do século XIX para o XX representou para o Brasil um período de 

intensas mudanças, como a força do movimento internacional de reforma no sistema penal, 

mudança do regime político, florescimento de ideias de identidade nacional, promulgação do 

novo código penal (1890), erradicação da escravatura, entre outros. Nesse contexto começou 

a haver uma crescente preocupação com a infância, porém não mais com foco apenas na 

esfera caritativa, mas no âmbito jurídico-assistencial. 

Nesse contexto foram criadas as primeiras instituições de abrigamento (com exceção 

dos expostos, instituição anterior ao século XIX). Uma delas foi o Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância no Rio de Janeiro. Fundado por Moncorvo Filho em 1901, tratava-se 

de uma entidade filantrópica, que previa a proteção das crianças “material e moralmente 

abandonadas”, o combate à mendicância, o fomento à criação de maternidades e creches. 

Propunha também a inspeção médico-higiênica nas escolas e fábricas, a inspeção das amas-

de-leite e o estudo das condições de vida das crianças pobres (Zaniani & Boarini, 2011).   

De acordo com Rizzini (2009), as primeiras duas décadas do século XX se 

caracterizaram como um período de grande produção de leis que tentavam regularizar a 

situação da infância brasileira. Foram pensadas propostas de repressão à ociosidade, 

recolhimento em colônias correcionais, suspensão do pátrio poder, entre outros. Essas ideias 

foram evoluindo até se consolidarem na primeira legislação específica voltada para os 

menores de idade: o Código de Menores de 1927, também conhecido como código Mello  

Mattos.  

O Código de Menores, em seu artigo 1º, aponta para que público estão voltadas suas 

medidas de assistência e proteção: “Art. 1º. O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou 
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delinquente, que tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade 

competente ás medidas de assistencia e protecção contidas neste Codigo” (Brasil, 1927, p.1). 

O código de 1927 considerava abandonado o menor de 18 anos em diferentes 

situações, desde os que não possuíam habitação por terem seus pais falecidos ou serem 

desconhecidos até os que se encontrassem em “estado habitual de vadiagem”, ou seja, aquele 

que for encontrado pelas ruas mais de duas vezes.  

Quanto ao menor delinquente havia diferentes classificações, entre elas a dos menores 

de 14 anos, que não eram considerados criminosos, mas o Código previa que se 

investigassem as causas que os levaram à prática de ato qualificado como crime; e a dos 

maiores de 14 anos e menores de 18, que deveriam ser submetidos a processo especial e 

internado em escola voltada para sua regeneração através da educação, do trabalho e da 

disciplina (Bulcão, 2001). 

Para os “abandonados” o Código reservava medidas de apreensão, apresentação à 

autoridade judicial e internação em “escolas de preservação” até atingir a maioridade. Para os 

“delinquentes”, internação em instituição para “condenados menores de idade”, ou, na falta 

desta, em uma prisão comum, com separação dos adultos. Destaca-se que, de acordo com o 

Artigo 71, a última medida é aplicada se ficar provado que “se trata de indivíduo perigoso 

pelo seu estado de perversão moral” (Brasil, 1927, p. 9). 

 Destaca-se ainda que, em diferentes artigos, o Código acrescenta à categorização de 

menor abandonado ou pervertido a frase “...ou em perigo de o ser”. Segundo Rizzini (2009), 

com essa frase abria-se a possibilidade de se enquadrar qualquer pessoa; uma simples 

desconfiança, uma vestimenta ou o biotipo de um jovem poderia ser motivo para que ele 

fosse apreendido. 

Em relação às instituições de assistência, neste início do século XX era aceita a ideia 

de que os menores deveriam ser educados em “instituições apropriadas”. Nesse contexto foi 
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criado no hospício nacional de alienados o Pavilhão-Escola Bourneville (1903), o primeiro 

serviço organizado de assistência a crianças anormais. 

Nas três primeiras décadas do mesmo século houve em todo o país a criação de 

instituições para atender aos menores abandonados e delinquentes. No que diz respeito à 

assistência pública, foram décadas com propostas semelhantes, que enfatizavam a 

centralização dos serviços, controle do Estado sobre os mesmos e a aliança dos setores 

públicos e privados na execução do atendimento. Entre as instituições criadas nesse contexto 

estavam os centros agrícolas e as escolas correcionais. 

Os centros agrícolas ou patronatos agrícolas começaram a ser criados no Brasil na 

década 1920 após um decreto da presidência da república autorizando o ministério da 

agricultura a criá-los. Eles respondiam a uma dupla função: a regeneradora e a formativa, 

porém a ênfase maior era dada na regeneração. Estavam direcionados a uma clientela pobre, 

numa época em que a pobreza era vista como empecilho à modernização do país (Oliveira e 

Rocha, 2006; Nery, 2006). 

As escolas correcionais representaram a entrada do Estado na área da educação dos 

chamados “desvalidos”, que até então era de responsabilidade da Igreja. A primeira escola 

correcional no Brasil foi criada em 1898 com a finalidade de dar educação física profissional 

e moral aos menores abandonados e recolhidos ao estabelecimento por ordem das autoridades 

competentes. As outras escolas correcionais implantadas depois no Brasil seguiram a mesma 

finalidade (Müller e Bazílio, 2006; Cunha, 2005). A esse respeito Vicentim (2005) faz a 

observação de que é na fase da institucionalização da criança órfã e abandonada que se 

processa a criminalização da infância e da adolescência órfã e abandonada. 

Em 1923 criou-se o primeiro Juízo de Menores, que funcionaria como um órgão 

centralizador do atendimento oficial ao menor. Desta data até o surgimento do Serviço de 

Assistência a Menores – SAM, em 1941, prevaleceu uma justiça de cunho 
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assistencialista/paternalista. Cresceu a demanda por internações e começaram a surgir 

problemas de superlotação (Rizzini, 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Criado no governo Vargas, o SAM foi um órgão federal responsável pelo controle da 

assistência, pública e privada, em escala nacional. Herdou o modelo e estrutura do Juízo de 

Menores, atendendo aos “menores abandonados” e “infratores” por meio do encaminhamento 

às instituições oficiais e particulares. De acordo com Scheinvar (2002), o fato de este órgão 

atender às duas clientelas deixa subtendido que, por um lado, a infração punida seja aquela 

proveniente da pobreza e, por outro, que a pobreza seja enquadrada pelas mesmas condições, 

praticamente, que o delito da infração.  

Nos anos de 1950 começam a surgir ideias e debates que expressavam a necessidade 

de mudanças. O SAM foi sendo tomado por relações clientelistas, abusos e corrupções: 

recursos foram distribuídos sem fiscalização rígida e verbas foram desviadas, nunca 

chegando a beneficiar as crianças. Assim, a estrutura do SAM foi sendo abalada; isto deu 

lugar à idealização e luta por uma nova entidade que assumisse suas atribuições sobre outras 

bases. 

É neste contexto de críticas ao SAM e em meio à ditadura militar que surge, em 1964, 

a FUNABEM – Fundação Nacional do Bem Estar do Menor. Sua tônica era de valorização da 

vida familiar e da “integração do menor na comunidade” e trazia um discurso de que só se 

deve recorrer à internação em último caso. A FUNABEM serviu como um meio de 

disseminar a ideologia da Doutrina da Segurança Nacional, conjunto de ideias criadas durante 

a ditadura que tinham o intuito de combater as influências comunistas e “subversivas” para 

alcançar o “bem comum da Nação” (Coimbra, Matos e Torralba, 2002; Scheinvar; 2002). 

A Doutrina da Segurança Nacional se consolidou, estabelecendo os parâmetros do que 

devia ou não ser aceito para a segurança do regime. Foi através dela que se 

desenvolveu a categoria de “inimigo interno”, conceito aplicado àqueles considerados 

como perigosos ao ideal de vida trazido pelo fortalecimento do capitalismo (Coimbra, 

Matos e Torralba, 2002, p. 177). 
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A despeito de seu discurso, durante a existência da FUNABEM foi bastante difundido 

o modelo do internato de “menores” e houve intensificação da prática de recolhimento de 

crianças na rua. Isso porque, no contexto da ditadura, houve um aumento da miséria e, com 

isso, aumentou-se o número de crianças não amparadas por famílias, escola, etc. Esses 

“menores” eram considerados como uma ameaça à segurança da nação, pois poderiam se 

tornar criminosos. Assim, a infância e a juventude pobres foram encaradas como questão de 

segurança nacional e a FUNABEM assumiu o papel de garantir a segurança do país através 

do controle da situação desses “menores”, vistos como pertencentes à categoria de “inimigo 

interno” (Coimbra, Matos e Torralba, 2002; Rizzini e Rizzini, 2004). Continuava em vigência 

nessa época o Código de Menores de 1927. 

Alguns anos após sua aprovação, estavam sendo formadas comissões para a revisão 

do Código de Menores. Em 1943 foi aprovado o decreto nº 6.026 que atualizou o processo 

relativo a menores abandonados e delinquentes. Nos anos após essa modificação, algumas 

comissões foram formadas, novas propostas foram apresentadas, mas por diversos motivos 

não seguiram em frente. Apenas nos anos 1970 voltou a haver debates em torno da questão 

(Bulcão, 2001). 

Em 10 de outubro de 1979 foi aprovada a lei nº 6.697 que estabeleceu o novo Código 

de Menores, o qual define o menor como um sujeito em situação irregular e, portanto, objeto 

de medidas. De acordo com o artigo 2º, estava em situação irregular o menor de 18 anos (ou 

os que tinham até 21 em casos expressos em lei) que, entre outros, estivesse privado de 

condições essenciais à sua subsistência; fosse vítima de maus tratos; tivesse desvio de 

conduta, em virtude de inadaptação familiar ou comunitária; fosse autor de infração penal. 

Segundo Bulcão (2002), este artigo 2º busca abranger todas as situações em que o 

menor se encontra em situação de oposição ao padrão de “normalidade” vigente. O novo 

Código de Menores deu continuidade ao uso do termo “menor”, que continuou dizendo 
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respeito à “infância pobre que não era contida por uma família considerada habilitada a 

educar seus filhos, de acordo com os padrões de moralidade vigentes” (Rizzini, 2008, p. 130). 

O paradigma da situação irregular, de acordo com Silva (2011, p. 85), 

 

institucionalizou a judicialização da questão social, fortaleceu a discriminação entre 

„crianças‟ e „menores‟ e prolongou o irrestrito e ilimitado poder discricionário dos 

juízes sobre os „menores pobres‟. Renovou as „medidas de proteção, vigilância e 

assistência‟ e manteve completamente ausente o sistema de garantia de direitos para 

crianças e adolescentes. 

 

O argumento para acionar o novo Código é a “prevenção”, o que significa que quando 

ocorresse uma situação irregular ou quando o juiz considerasse que poderia vir a ocorrer, o 

código seria aplicado. Pode-se considerar que este argumento da “prevenção” guarda relações 

com a noção de periculosidade, fundada num contexto em que começa a haver uma 

preocupação com a gestão e tutela dos chamados perigosos (Scheinvar, 2002). 

O Código de Menores de 1979 teve vida curta, pois suas determinações seriam 

consideradas arbitrárias fora de um regime ditatorial. A partir de meados da década de 1970, 

o papel desempenhado pelos movimentos sociais organizados no Brasil foi fundamental no 

sentido da luta pela redemocratização do país. Um dos setores da sociedade que emergiu 

naquele contexto foi o da militância em prol de crianças e adolescentes. Reivindicava, 

principalmente, o status de sujeitos de direitos e, consequentemente, mudanças na concepção 

do atendimento a eles dirigido.  

Em fins da década de 1980, as demandas daquele setor foram ouvidas, contempladas 

na Carta Constitucional de 1988 (art. 227) e consolidadas em 1990, na forma de uma 

legislação específica sobre o tema: o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

promulgado como a lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Francischini e Campos, 

2005). 



36 

 

O ECA instaura a Doutrina da Proteção Integral, defende o direito ao convívio 

familiar e comunitário e tem como um de seus focos a descriminalização da pobreza. Dessa 

forma, rompe com a tradição do “menor”, expressa no Código de Menores de 1927, e com a 

Doutrina da Situação Irregular, presente no Código de 1979 (Rizzini & Rizzini, 2004).  

Com a doutrina da proteção integral é introduzida a obrigatoriedade da garantia de 

direitos das crianças e dos adolescentes e de afirmação de sua cidadania. Nesse sentido, o 

ECA trata das atribuições do Estado e do papel da família e da sociedade em relação aos 

mesmos, o que pode ser lido em seu artigo 4º: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência 

familiar e comunitária, além de deixá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Brasil, 1990, p. 23). 

  

O ECA abrange todas as crianças e adolescentes, de diferentes classes sociais, não 

apenas os “menores abandonados e delinquentes” como no Código de Menores. De acordo 

com Silva (2011), foi possível estabelecer no ECA a centralidade da categoria jurídica de 

infrator em substituição à categoria delinquente. Assim também ocorreu com o termo 

“abandonado”, o qual é substituído pela expressão “afastado do convívio familiar”. 

No artigo 112 o Estatuto da Criança e do Adolescente versa sobre o adolescente em 

conflito com a lei. Francischini e Campos (2005) afirmam que os adolescentes se encontrem 

sujeitos às consequências dos seus atos infracionais, através da aplicação das medidas 

socioeducativas, cujo objetivo é mais a tentativa de reinserção social e fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários do que a punição por si só. 

O ECA estabelece as seguintes medidas socioeducativas: advertência; obrigação de 

reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime 

de semiliberdade; e internação em estabelecimento educacional. Pode-se afirmar que, 
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enquanto sanção, a medida não é pena. Segundo Francischini e Campos (2005), a diferença 

diz respeito à finalidade de uma e de outra. Com a pena, busca-se causar sofrimento ao 

transgressor, puni-lo por meio da privação de direitos. Com a medida socioeducativa, o que 

se está buscando é a responsabilização do adolescente quanto às consequências do ato 

infracional e uma ação pedagógica sistematizada, mesmo quando se trata de medida de 

privação de liberdade. 

Ao se fazer uma reflexão sobre a relação entre ação pedagógica e privação de 

liberdade, podem surgir alguns questionamentos sobre a presença de uma possível 

contradição. Conforme apontado por Bazílio, “como é possível pensar em processo 

educacional em estabelecimentos cujo objetivo é precisamente a tutela, o controle dos tempos 

e corpos?” (Bazílio, 2003, p. 46). 

Analisando esse aspecto, Francischini e Campos (2005) atestam que o ECA admite a 

complexidade do problema, pois obedece aos princípios da brevidade e excepcionalidade em 

relação à condição de pessoa em desenvolvimento e incorpora a noção de privação de 

liberdade como último recurso dentre as medidas socioeducativas. Entretanto, as 

denominadas medidas socioeducativas não deixam de ser uma forma de controle e tutela, 

mesmo que “a céu aberto”, como será abordado no próximo subtópico. 

Recentemente, nos primeiros anos da década de 2000, começou a ganhar força o 

reconhecimento da juventude como um público que vai além da adolescência, tanto do ponto 

de vista etário quanto das questões que o caracterizam, e que não estava se vendo totalmente 

contemplado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi neste contexto que, em julho de 

2010, foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 65, a qual altera a denominação do Capítulo 

VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica seu art. 227 para cuidar dos interesses 

da juventude. 
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Em janeiro de 2012 foi criada a lei nº 12.594, que institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase) com a finalidade de regulamentar a execução das 

medidas socioeducativas. Entre seus capítulos, o Sinase dispõe sobre o plano de atendimento 

socioeducativo; os programas de atendimento tanto em meio aberto quanto em privação de 

liberdade; a execução das medidas, tratando dos direitos individuais, do plano individual de 

atendimento e a atenção à saúde do adolescente; as visitas nas instituições de internação; e a 

capacitação para o trabalho. Como as medidas socioeducativas, também o Sinase pode 

também ser visto como uma forma de o Estado tutelar crianças e jovens por meio do 

argumento da proteção. 

Diante do exposto, pode-se perceber que, ao longo da denominada história da justiça e 

da assistência à infância e juventude no Brasil, foi-se construindo infâncias desiguais, 

principalmente através da categoria jurídica “menor”, categoria esta que, como visto na 

manchete de jornal na introdução, ainda se faz presente nos dias atuais, apesar dos vinte e 

dois anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

1.4 Discussões atuais acerca da criminalização da juventude pobre 

 

Após um passeio ao passado para retomar as raízes históricas dos conceitos de 

“menor” e “jovem”, bem como a história da justiça e assistência à infância e juventude no 

Brasil, chega-se aos dias atuais: século XXI, vinte e dois anos de vigência do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. A partir deste ponto, pode-se pensar: o que mudou a partir do 

ECA? O que permanece, apesar do ECA? 

Há uma visão difundida de que o Estatuto da Criança e do Adolescente fez uma 

ruptura com o projeto de sociedade presente no Código de Menores. Silva (2011) 

problematiza essa visão argumentando que o ECA, ao fazer uma reforma na legislação de 
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proteção à infância e juventude, ao mesmo tempo em que promoveu processo de 

descontinuidades, também manteve traços de continuidades.  

De acordo com a autora, por ter se estabelecido como prolongamento da filosofia 

menorista, o Código de Menores de 1979 já nasceu defasado para o seu tempo. Essa 

legislação representava ideais que não satisfaziam mais aos interesses das forças produtivas, 

políticas e civis daquele contexto, bem como da sociedade e do próprio público-alvo: as 

crianças, adolescentes e jovens.  

De modo geral, as críticas mais importantes feitas ao Código de Menores de 1979 

podem ser agrupadas em duas: a primeira, de que crianças e adolescentes, chamados 

preconceituosamente de “menores”, eram punidos por estar em “situação irregular”, 

pela qual não tinham responsabilidade, pois essa era ocasionada pela pobreza de suas 

famílias e pela ausência de suportes e políticas sociais; a segunda era referente às 

crianças e adolescentes apreendidos por suspeita de ato infracional, os quais eram 

submetidos à privação de liberdade (...) sem o devido processo legal (Silva, 2011, p. 

104). 

 

Foi com base nessas críticas e a partir da luta dos setores mobilizados que nasceu a 

nova legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, Silva (2011) chama a 

atenção para o fato de que, apesar de inovador, o ECA continua tendo raízes institucionais. 

Assim, a legislação passa por reformas, mas dificilmente deixará de ser normativa, coercitiva, 

reguladora e mantenedora da ordem social; resguardará sempre os interesses dos grupos 

hegemônicos que compõem o Estado.   

Este mesmo Estado, a partir das últimas décadas do século XX, tem substituído os 

sistemas públicos de educação, saúde, seguridade e habitação por regulações a partir da 

polícia e do sistema prisional; tem se tornado um Estado penal e policial cada vez mais ativo 

e intrusivo nas zonas inferiores do espaço social (Wacquant, 2008). 

Fazendo um estudo sobre esses elementos na realidade estadunidense, Wacquant 

(2007) afirma que tem havido uma política de redução no orçamento para os sistemas 

públicos e esta chegou a tal ponto que a guerra contra a pobreza se transformou em uma 
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guerra contra os pobres; estes foram postos como bodes expiatórios dos males do país e 

intimados a assumir a responsabilidade por si próprios, sob pena de passar por medidas 

punitivas e vexatórias. 

Na medida em que a rede de segurança do Estado caritativo se desfazia, a malha do 

Estado punitivo foi chamada a substituí-la e a lançar sua estrutura disciplinar nas 

regiões inferiores do espaço social estadunidense como uma forma de conter a 

desordem e o tumulto causados pela intensificação da insegurança e da marginalidade 

sociais (Wacquant, 2007, p. 110). 

 

Conforme Wacquant (2007), os desdobramentos dessa “política estatal de 

criminalização das consequências da pobreza” (p. 111) se dá através da reorganização dos 

serviços sociais como instrumentos de vigilância e controle dos pobres; e de recorrência 

sistemática à prisão, uma forma de que o problema da marginalidade torne-se menos visível 

da cena pública. A esse respeito Vicentim (2005) afirma que as instituições permanecem com 

a função que lhes foi destinada, inerente à sua história: a de manutenção de delitos em um 

nível aceitável para a sociedade, sem ameaças à ordem econômico-social vigente. 

Diante do exposto, pode-se observar que a criminalização da pobreza, a qual teve 

raízes na transição do século XIX para o XX, continua a existir. Teorias científicas como as 

racistas, eugênicas e higienistas estão presentes no imaginário brasileiro ainda no século XXI. 

Os efeitos que essas teorias traçaram ao unir pobreza, periculosidade e criminalidade são 

facilmente encontrados hoje e parecem ter se intensificado no Estado neoliberal (Rodrigues, 

2009). 

Segundo Wacquant (2001), a penalidade neoliberal se torna ainda mais nefasta 

quando aplicada em países atingidos por fortes desigualdades, como o Brasil. Isso se dá 

devido a fatores como a pobreza, a hierarquia de classes, a discriminação baseada na cor e 

uma cultura política marcada pelo autoritarismo. Nessas condições, desenvolver o Estado 
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penal para responder a questões como a dessocialização do trabalho assalariado e a 

desregulamentação da economia equivaleria a estabelecer uma ditadura sobre os pobres. 

Nesse contexto de ausência de redes de proteção social, a juventude dos bairros 

populares abatidos pelo peso do desemprego e do subemprego acaba buscando de formas 

ilícitas os meios de sobreviver e realizar os valores do código de honra masculino, já que não 

conseguem escapar da miséria no cotidiano (Wacquant, 2001). 

As consequências dos jovens buscarem sua sobrevivência no envolvimento com a 

ilegalidade podem ser vistas no número de homicídios de jovens no Brasil e no número de 

jovens cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade. Dados do Mapa da 

Violência (Waiselfisz, 2011) apontam que é na faixa “jovem”, dos 15 aos 24 anos, que os 

homicídios atingem sua máxima expressão, principalmente entre os jovens do sexo 

masculino. 

Outro importante dado diz respeito à raça/cor: segundo Waiselfisz (2011), houve 

queda no número de homicídios na população branca e aumento na população negra. Em 

2008 morreram proporcionalmente 103,4% mais negros do que brancos. A região Nordeste e 

o estado da Paraíba se destacaram por seus altos índices: de 2002 a 2008 na Paraíba houve 

um número de negros mortos por homicídios 12 vezes maior. 

A esse respeito, Wacquant (2007) argumenta que a administração penitenciária e suas 

ramificações constituem o principal e mesmo o único ponto de contato entre o Estado e os 

jovens das classes menos favorecidas. “A „nova penologia‟ ora implementada não tem por 

finalidade „reabilitar‟ os criminosos, mas sim „gerenciar custos e controlar populações 

perigosas‟”. (p. 124) 

De acordo com Coimbra e Nascimento (2005), já existe um caminho delineado para a 

pobreza; por isso, não é por acaso o alto índice de extermínio de jovens pobres. Para os que 
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conseguem sobreviver, estão previstos diferentes tipos de enclausuramento, como as unidades 

de internação e as prisões. 

Em relação aos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, dados do 

relatório de inspeção em unidades de internação realizado pelo Conselho Federal de 

Psicologia – CFP (2006) mostram a inadequação dessas unidades em relação aos parâmetros 

do Estatuto; a maioria delas servindo apenas como contenção e encarceramento para os 

adolescentes. A visita feita ao Centro Educacional do Adolescente – CEA na Paraíba nesse 

ano revelou uma superlotação, um número restrito de profissionais especializados e a falta de 

projetos socioeducativos. 

 Outros dados são os fornecidos pelo relatório da visita ao CEA feita pelo Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão da Paraíba, em 2011. Segundo esse 

relatório, o CEA não possui educadores, a direção é que é responsável pelo processo 

disciplinar e a atividade pedagógica existente é a escola. Há problemas estruturais, como 

paredes com vazamentos e umidade, fiações expostas, alas sem banheiro ou torneira; 

superlotação; número reduzido de atendimentos psicológicos; e faltam atividades culturais e 

profissionalizantes (CEDDHC, 2011). 

Esses dados mostram as unidades de internação como semelhantes a prisões, algo 

diferente do que dita o Estatuto. A privação de liberdade e o enclausuramento têm como base 

a ideia de retirar o tempo como uma resposta punitiva ao dano causado. Araújo (2008) trata 

da questão do tempo dentro das prisões. Fazendo-se uma analogia com a medida de privação 

de liberdade, pode-se pensar que o tempo dentro da unidade de internação não tem a mesma 

qualidade do tempo fora, pois o tempo daqueles que estão livres não se encontra limitado 

(exceto pela morte), o que lhes permite viver o presente sem um ideal de libertação. 

O jovem privado de liberdade direciona sua vida para o futuro (representado pelo final 

do cumprimento da medida de internação); o presente é vivenciado apenas como um meio de 
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ligação entre o que se espera (o futuro, a liberdade) e o passado (aquilo que se recorda, isto é, 

as boas lembranças interrompidas pelo castigo) (Araújo, 2008). 

Diante do exposto, observa-se que, mesmo após o ECA, houve poucas mudanças na 

situação de exclusão em que vivem muitos jovens pobres. Ao não pôr em prática o que está 

posto no Estatuto da Criança e do Adolescente, as instituições de cumprimento de medida 

socioeducativa de internação parecem estar, elas próprias, em conflito com a lei. 

Nesse contexto, cabe problematizar: como a Psicologia tem lidado com essas 

questões? Como tem lidado com a juventude e, mais especificamente, com o jovem pobre? 

Como tem sido a atuação dos psicólogos em unidades de internação de jovens que cometeram 

atos infracionais? Tentativas de respostas a esses questionamentos podem ser vistas no tópico 

seguinte. 

 

1.5 Como a Psicologia tem lidado com essas questões?  

 

A Psicologia tem apresentado uma lógica desenvolvimentista, na qual há uma 

naturalização das etapas da vida. À Psicologia tem sido atribuída a responsabilidade analítica 

da adolescência, na perspectiva de uma análise mais individual, que parte do sujeito 

particular. Fica, assim, a juventude a cargo de outras disciplinas das humanidades, como a 

sociologia e a antropologia cultural (León, 2005).  

Ao associar a adolescência a uma fase conturbada e difícil, a Psicologia acabou 

colaborando para legitimar uma série de concepções acerca do jovem. Tais concepções foram 

sendo reproduzidas pela sociedade, conferindo aos jovens características como imaturidade, 

irresponsabilidade e instabilidade, o que era visto como algo enraizado nas mudanças 

biológicas pelas quais passavam. 
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Todavia, essa visão naturalizada não observa que os períodos de desenvolvimento são 

entidades produzidas socialmente. Gonzáles e Guareschi (2009) fazem uma crítica à lógica 

desenvolvimentista bastante presente na Psicologia, que estabelece características inerentes 

para cada uma das etapas da vida e que vê o desenvolvimento como um progresso contínuo 

no qual o indivíduo, a partir de seus “estágios iniciais”, vai se desenvolvendo em etapas pré-

definidas rumo à maturidade do adulto.  

Foi com a crença na transição dos indivíduos para uma maturidade que, segundo os 

autores, as ciências humanas e sociais produziram, do século XIX ao século XX, uma 

juventude de transição a ser controlada e diagnosticada como não maduros e portadores de 

fragilidades. Também a partir dessa crença, a juventude passou a ser caracterizada como um 

período de instabilidades e impulsividades, o que demandou atenção e vigilância (Gonzáles e 

Guareschi, 2009). 

De acordo com Campos e Nascimento (2003), os especialismos técnico-científicos 

são produtores de um saber sobre os sujeitos. Estes saberes, tidos como neutros e objetivos, 

são vistos como superiores e qualificados em detrimento de outros saberes. Nesse sentido, a 

Psicologia, com seu instrumental, produziu saberes sobre os jovens, os quais auxiliaram no 

esquadrinhamento e classificação de suas condutas.  

Durante a vigência do Código de Menores, a pobreza era encarada como uma 

patologia social, devendo ser tratada por medidas terapêuticas. A função da Psicologia no 

contexto da Doutrina da Situação Irregular era a produção de relatórios técnicos, nos quais se 

registravam as causas da suposta “desagregação familiar” e estabeleciam-se diagnósticos que 

determinavam o encaminhamento do jovem aos centros de recepção, triagem e observação 

(Martins e Brito, 2003). 

Entre as décadas de 1960 e 1970 houve o que Coimbra (1995) chamou de “o boom da 

psicologia”: o governo militar promoveu uma reforma universitária, por meio da lei 5.540/68, 
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com o objetivo principal de diminuir a pressão feita pela classe média para ascender 

socialmente via Universidade. Nesta reforma, o governo recorreu ao setor privado, 

autorizando a criação de cursos superiores a antigos colégios de 1º e 2º graus. Assim, houve 

um crescimento significativo de faculdades particulares. 

Os cursos de Psicologia cresceram de forma expressiva nesse período e desde sua 

origem apresentaram marcas da tradição positivista: cientificidade, neutralidade, objetividade 

e tecnicismo. Quanto à profissão de psicólogo, esta foi regulamentada em 1962 e desde aí o 

profissional era visto como aquele que pode resolver problemas de desajustamento (Coimbra, 

1995). 

O psicólogo foi incluído no sistema de atendimento ao adolescente em conflito com a 

lei em 1964, com a criação da FUNABEM. Em sua maioria, as práticas psicológicas 

consistiam na elaboração de estudos de caso e laudos. Estes continham um olhar moral e 

periculosista sobre os conceitos de família, trabalho e moradia. Em casos de aplicação de 

medida de internação, a prática dos psicólogos era a de realizar avaliações e exames de 

personalidade para justificar o encaminhamento à medida (Martins e Brito, 2003).  

Diante do exposto, faz-se necessário que os psicólogos inseridos no atendimento aos 

jovens que cumprem medida socioeducativa rompam com essa prática que teve início no 

contexto da Doutrina da Situação Irregular. De acordo com o CFP (2010), o desafio para o 

psicólogo na unidade de internação é contribuir para planejar, organizar e avaliar o cotidiano 

institucional, de forma que propicie experiências educacionais e terapêuticas significativas 

para os adolescentes e jovens. Sua atuação deve sempre levar em conta os processos de 

subjetivação dos jovens que cometeram o ato infracional. 

A este respeito, Vicentim (2005) traz uma discussão sobre o ato infracional como um 

meio de luta pela própria vida. Segundo os estudos desta autora, o jovem que comete ato 

infracional passa muitas vezes por um processo de socialização em que impera a lei da força: 
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tudo o que possui foi conseguido por violência e tudo o que lhe foi retirado também o foi por 

violência. Este tipo de vida produziria e reproduziria o ato infracional como um meio de luta 

pela vida. 

É neste sentido que a autora traz a visão de que estes jovens são porta-vozes dos 

dramas e das contradições sociais e de que seus mecanismos de resistência constituem uma 

oposição ao conformismo relativo ao processo de institucionalização e um conjunto de 

esforços para a preservação dos fatores que compõem sua subjetividade. 

Este aspecto da subjetividade dos jovens que cometeram ato infracional tem sido alvo 

de publicações em Psicologia. Yokoy e Oliveira (2008), por exemplo, investigam processos 

de subjetivação e institucionalização de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de semiliberdade. Por meio de observações etnográficas e entrevistas 

narrativas autobiográficas, as autoras interpretam as trajetórias de desenvolvimento e os 

contextos de subjetivação e institucionalização dessa adolescência.  

Tavares (2011) faz uma discussão sobre como são produzidas subjetividades 

criminosas, partindo da ideia de “dispositivo da criminalidade”, que é caracterizado como um 

diagrama de forças que se atualiza por desdobramento nas instituições carcerárias, se 

constituindo como uma das principais ferramentas de controle social no mundo globalizado.  

A temática da criminalização da juventude pobre também tem sido estudada em 

Psicologia também a partir da utilização da Análise do Discurso. Sartório e Rosa (2010), por 

exemplo, analisando processos judiciais de Varas da Infância e Juventude de duas cidades 

brasileiras, identificaram discursos de proteção e de punição, e perceberam que a questão 

social é comumente ignorada pelos operadores jurídico-sociais. Já Rosário (2004) aborda as 

possibilidades de intervenção junto a adolescentes que cumprem medida socioeducativa de 

privação de liberdade, trazendo as relações institucionais, os discursos dos adolescentes e a 

busca de uma identidade. 
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Há também publicações de relatos de experiência de práticas de psicólogos em 

instituições de medidas sócio-educativas, como o estudo de Soares (2011) que relata a 

atuação do psicólogo em um projeto cultural direcionado às instituições socioeducativas. 

Segundo o autor, o papel do psicólogo nas relações com os jovens que cometeram ato 

infracional caracteriza-se como o de facilitador dos processos coletivos, proporcionando a 

construção de uma rede de gestão de atividades em prol da defesa dos seus direitos 

fundamentais. 

Diante do exposto, para tentar uma Psicologia que atue de forma a respeitar os direitos 

dos jovens, é essencial olhar a juventude de uma forma nova, como uma novidade inscrita no 

espaço público, que é também espaço político e que interrompe processos automatizados e 

totalizantes. Faz-se importante também pensar em uma prática pautada na ética, que 

proponha alternativas educativas e sociais a medidas penais, dando lugar às forças de 

resistência traçadas pelos jovens, e estreitar os laços entre ativistas e pesquisadores, entre 

profissionais e a academia (Gonzáles e Guareschi, 2009; Vicentim, 2009).  
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Capítulo II 

Perspectiva Pós-estruturalista de Foucault 

O referencial teórico da presente dissertação tem como base a perspectiva pós-

estruturalista de Michel Foucault (1975/2010; 1979/2007; 1982/2011; 1984/2011), a partir 

das seguintes categorias teóricas: Institucionalização, Criminalização, Práticas Punitivas e 

Subjetivação. 

 

2.1 Institucionalização 

 

 A categoria institucionalização pode ser inicialmente estudada em Foucault 

(1975/2010; 1979/2007; 1984/2011) quando ele aborda a sociedade disciplinar e sobre um 

determinado tipo de instituição que se formou nessa sociedade: as instituições disciplinares. 

A sociedade disciplinar foi constituída em fins do século XVIII e início do XIX e foi 

assim classificada por oposição às sociedades anteriores, que eram propriamente penais. Sua 

formação se deu com o aumento progressivo dos dispositivos de disciplina e a multiplicação 

destes através do corpo social. As disciplinas são técnicas para garantir a ordenação das 

multiplicidades humanas, com a particularidade de tentar definir para as mesmas uma tática 

de poder; este poder deve ser o menos custoso e o mais intenso possível (Foucault, 

1975/2010; 1984/2011).  

A sociedade disciplinar se configura como um modo de organizar o espaço; de 

controlar os corpos, extraindo deles tempo e trabalho; de vigiar e registrar continuamente o 

indivíduo e seu comportamento. A sociedade disciplinar deu lugar ao nascimento dos saberes 

das chamadas ciências humanas e instaurou um poder – o poder disciplinar – que tem como 

maior função o adestramento, ao invés da apropriação (Foucault, 1979/2007; Muchail, 2004).  



50 

 

O poder disciplinar é um poder muito forte, mas não devido à sua função de 

repressão. Foucault (1979/2007) afirma que se o poder tivesse apenas a função de reprimir 

ele seria frágil. Ele é forte porque produz efeitos positivos em nível do desejo e também em 

nível do saber, pois o poder produz o saber e este produz o poder. 

Conjuntamente ao surgimento de saberes e ao funcionamento do poder disciplinar, 

instalam-se determinadas instituições. Muchail (2004) define instituições como “elementos 

de um „dispositivo‟ articulador das relações entre produção de saberes e modos de exercício 

de poder” (p. 60). O “dispositivo” reúne o discursivo e o extradiscursivo; ou seja, reúne um 

conjunto heterogêneo que abrange discursos, instituições, leis, organizações arquitetônicas, 

enunciados científicos, entre outros, e também se constitui como a relação que pode existir 

entre esses elementos.  

No contexto da sociedade disciplinar desenvolvem-se especificamente as chamadas 

instituições disciplinares. Como um prenunciador dessas instituições e um modelo desta 

sociedade, Foucault (1975/2010; 1984/2011) trata da figura arquitetural do Panopticon, 

projeto de Jeremy Bentham.  

O Panopticon era um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com 

uma torre no centro. O anel se dividia em pequenas celas que davam tanto para o 

interior quanto para o exterior. (...) Na torre central havia um vigilante. Como cada 

cela dava ao mesmo tempo para o interior e para o exterior, o olhar do vigilante podia 

atravessar toda a cela; (...) tudo o que fazia o indivíduo estava exposto ao olhar de um 

vigilante que observava através de venezianas, de postigos semi-cerrados de modo a 

poder ver tudo sem que ninguém ao contrário pudesse vê-lo (Foucault, 1984/2011, p. 

87) 

 

Esta possibilidade de vigilância total automatiza e desindividualiza o poder, como 

também o aperfeiçoa, pois pode reduzir o número dos que o exercem e multiplicar o número 

daqueles sobre os quais é exercido. Dessa forma, garante a economia do poder, sua eficácia 

pelo caráter preventivo e seu funcionamento contínuo (Foucault, 1975/2010). 
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A antiga sociedade dos suplícios, da exibição pública da dor e do sofrimento, foi 

sendo substituída, assim, pela sociedade da vigilância, na qual têm importância os indivíduos 

e o Estado; uma forma inversa ao espetáculo. Isso aconteceu articulado a transformações na 

ordem do poder, em um contexto em que o poder monárquico estava sofrendo críticas por ser 

oneroso e de poucos resultados. 

É nesse ínterim que tem lugar um momento central na história da repressão: o 

momento em que se percebeu que, segundo a economia do poder, era mais eficaz e rentável 

vigiar do que punir. Assim, no panoptismo substituíram-se as coações violentas pela 

suavidade da vigilância (Foucault, 1975/2010).  

Foucault (1975/2010; 1984/2011) afirma que o panopticon deve ser entendido como 

um modelo generalizável de funcionamento; ele é a utopia de uma sociedade e de um tipo de 

poder; um poder que se realizou, pois é um dos traços característicos da sociedade atual, a 

sociedade disciplinar. O panoptismo se exerce sobre os indivíduos pela vigilância individual 

e contínua, pelo controle de punição e recompensa, e pela correção.  

Essa vigilância individual vai dispensar a utilização de armas e violências físicas em 

detrimento apenas do olhar.  

Um olhar que vigia e que cada um, sentindo-o pesar sobre si, acabará por interiorizar, 

a ponto de observar a si mesmo; sendo assim, cada um exercerá esta vigilância sobre e 

contra si mesmo. Fórmula maravilhosa: um poder contínuo e de custo afinal de contas 

irrisório (Foucault, 1979/2007, p. 120). 

 

O panoptismo se faz presente no funcionamento cotidiano de instituições que 

emolduram a vida e os corpos dos seres humanos. As instituições instaladas no início do 

século XIX tinham como característica uma forma compacta e forte, que foi sendo substituída 

por formas difusas e mais suaves, assim como sua finalidade também sofreu modificações.  

Assim, uma das características do poder disciplinar é exigir a especificação de um 

local heterogêneo aos outros e fechado em si mesmo; o poder disciplinar pode então ficar a 
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cargo de instituições especializadas (penitenciárias ou casas de correção do século XIX) ou 

de instituições que dele se servem como instrumento essencial para um fim determinado 

(escolas, hospitais) (Foucault, 1975/2010). 

É nesse sentido que as instituições não servem para excluir o sujeito (apesar de os 

efeitos serem de exclusão), e sim para fixá-lo. O hospital psiquiátrico liga o doente mental ao 

sistema de cura; a prisão liga o preso a um sistema de correção e de punição. Trata-se de 

“incluir pela exclusão”, de garantir que se produzam sujeitos a partir de uma norma. Por esse 

motivo, e por suas funções de controle, Foucault (1984/2011) as chamou de “instituições de 

sequestro”. 

As instituições disciplinares – pedagógicas, médicas, penais ou industriais – possuem 

três funções: o controle do tempo, o controle dos corpos e a instalação de um poder 

polimorfo. Em relação à primeira, o controle do tempo, Foucault (1984/2011) afirma que a 

sociedade industrial que se forma no início do século XIX cria a necessidade de que os 

indivíduos coloquem seu tempo à disposição. O tempo do trabalho é transformado em 

mercadoria, troca-se o tempo por um salário. No decorrer do século não apenas o tempo de 

trabalho é controlado, mas todo o tempo dos homens, pois este controle passa a ocorrer não 

somente nas fábricas, mas também em orfanatos, casas de correção e prisões.  

O controle específico do horário, uma herança dos conventos, será utilizado pela 

sociedade disciplinar, modificando-o e afinando-o: passa-se a contar os quartos de hora, 

minutos e segundos. A finalidade é estabelecer censuras, obrigar a determinadas ocupações e 

regulamentar ciclos de repartição (Foucault, 1975/2010). 

É dessa maneira que, nas instituições que aparentam proteção e segurança, todo o 

tempo da existência humana é posto à disposição do mercado e das exigências do trabalho. 

Mesmo fora dessas instituições, o tempo também é controlado; começam a ser adotadas 

medidas sutis para a diminuição do tempo de descanso, como o controle das economias do 
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operário. Nas sociedades mais atuais, o tempo também passa a ser controlado pelo consumo e 

pela publicidade. 

 A segunda função de sequestro – o controle dos corpos – responde à primeira. 

Consiste em fazer com que o corpo do ser humano se torne força de trabalho. Para isso as 

instituições controlam, formam e valorizam, segundo um determinado sistema, o corpo do ser 

humano. O poder disciplinar presente nas instituições realiza o controle minucioso das 

operações do corpo, a sujeição de suas forças, impondo-lhe uma relação de docilidade-

utilidade (Foucault, 1975/2010; 1984/2011). 

Foucault (1975/2010) aponta o nascimento de uma “mecânica de poder”, uma 

mecânica infinitesimal que se processa sobre o corpo e os gestos. O poder disciplinar produz, 

assim, os chamados “corpos dóceis”. O corpo não deve mais ser supliciado, e sim formado, 

corrigido, adquirindo aptidões e qualificando-se como corpo capaz de trabalhar. Todavia, a 

disciplina inverte a energia que poderia resultar disso, fazendo dela apenas uma relação de 

sujeição.  

A disciplina individualiza os corpos; é dessa forma que cada pessoa passa a se definir, 

por exemplo, por um lugar que ocupa na série ou uma posição na fila. Determinando lugares 

individuais, torna-se possível o controle de cada um e o trabalho simultâneo com todos. O 

controle disciplinar impõe também a melhor relação entre o gesto e a atitude do corpo e 

define a relação que o corpo deve manter com o objeto que maneja. O poder disciplinar 

produz, igualmente, saberes. Através de disciplinas militares e escolares, por exemplo, foi 

possível constituir um saber sobre o corpo (Foucault, 1979/2007). 

 A terceira função das instituições de sequestro diz respeito à instalação de um novo 

tipo de poder, um poder polimorfo, polivalente. Isso se dá devido ao desmembramento do 

poder em caracteres econômicos, políticos, judiciários e epistemológicos.  
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 O caráter econômico do poder pode ser visto no exemplo das fábricas, nas quais é 

oferecido um salário em troca de um tempo de trabalho; pode aparecer também de forma 

menos direta, como o tratamento pago em alguns hospitais. O caráter político se localiza no 

fato de que os dirigentes destas instituições se atribuem o direito de estabelecer regulamentos, 

dar ordens etc. (Foucault, 1984/2011). 

 O caráter judiciário está no poder que se encontra nas instituições de sequestro de 

punir e recompensar, e de fazer comparecer diante de instâncias de julgamento. Apesar de ser 

visto de forma mais clara nas prisões, esse poder está presente também nas escolas, onde a 

todo tempo se pune e se recompensa, se avalia e se classifica. (Foucault, 1984/2011; Muchail, 

2004). 

O quarto caractere do poder, o epistemológico, atravessa os outros três. Trata-se da 

produção de saberes, quer extraindo saber dos indivíduos, quer elaborando saber sobre os 

indivíduos. A extração de saberes dos indivíduos se dá a partir do seu próprio 

comportamento. Foucault (1984/2011) utiliza o exemplo de um operário em uma fábrica: os 

melhoramentos técnicos, as adaptações e as pequenas invenções que ele puder fazer no 

decorrer do seu trabalho são anotadas e registradas. Dessa maneira, o trabalho do operário é 

assumido em um determinado saber técnico da produção que possibilitarão um reforço do 

controle. 

 Produz-se também um saber sobre os indivíduos, a partir da observação deles, do 

registro e análise de seus comportamentos, de sua classificação, etc. Assim, além do saber 

técnico, constrói-se nas instituições de sequestro um saber de certa forma clínico. Portanto, é 

no poder epistemológico que se localizam os saberes “psi”: os saberes da psiquiatria, da 

psicologia, da psico-sociologia, da criminologia. Os indivíduos sobre os quais se exerce o 

poder, então, se tornam objetos de um saber que possibilitará novas formas de controle 

(Foucault, 1984/2011). 
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 Nas análises das instituições disciplinares em muitos momentos Foucault se detém 

especificamente nas prisões. Ele afirma que nela o panopticon encontra um lugar privilegiado 

de realização. Analisando os estudos de Foucault, Muchail (2004) afirma que, entre as 

instituições disciplinares, a prisão possui certas peculiaridades: não faz parte da vida 

cotidiana das pessoas e possui uma marca local e marginal por atingir um número reduzido 

de indivíduos. 

A prisão é uma instituição disciplinar onde o poder se manifesta em estado puro e 

pode se justificar como poder moral. Ela pode ser vista como uma forma concentrada de 

todas as instituições de sequestro, de todos os mecanismos encontrados no corpo social. 

Foucault (1984/2011) fala sobre uma ambiguidade da prisão ao dizer que ela emite dois 

discursos: 

Ela diz: “Eis o que é a sociedade; vocês não podem me criticar na medida em que eu 

faço unicamente aquilo que lhes fazem diariamente na fábrica, na escola, etc. Eu sou, 

pois, inocente; eu sou apenas a expressão de um consenso social”. (...) Mas ao mesmo 

tempo emite um outro discurso: “A melhor prova de que vocês não estão na prisão é 

que eu existo como instituição particular, separada das outras, destinada apenas 

àqueles que cometeram uma falta contra a lei” (Foucault, 1984/2011, p. 123). 

 

Dessa forma, de acordo com Foucault (1984/2011), a prisão se inocenta de ser prisão 

pelo fato de se parecer com todo o resto, e inocenta as outras instituições de serem prisões, já 

que ela se apresenta como sendo válida para aqueles que cometeram uma falta. É esta 

ambiguidade na posição de prisão que pode explicar seu sucesso, seu caráter de “obviedade”, 

a facilidade com que foi aceita. 

A partir da reforma do sistema judiciário e penal iniciada no século XIX, a prisão, 

assim como as casas de correção, passa a consistir em instituições para onde são enviados os 

indivíduos considerados pela sociedade como perigosos. A noção de periculosidade, 
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constituída em fins do século XIX, contribuiu para o início de uma criminalização dos jovens 

pobres. No tópico seguinte será abordada a categoria criminalização. 

Para efeitos desta dissertação, os elementos da categoria Institucionalização que serão 

utilizados dizem respeito principalmente às instituições disciplinares, com sua característica 

de vigilância total e funções de controle do tempo e dos corpos. 

 

2.2 Criminalização 

 

Pode-se começar o estudo da categoria Criminalização em Foucault (1975/2010; 

1979/2007; 1984/2011) a partir de suas investigações sobre as práticas jurídicas ou 

judiciárias. De modo geral, as práticas jurídicas ou judiciárias podem ser conceituadas como 

a forma pela qual os homens podiam ser julgados devido aos erros que haviam cometido, o 

modo como se impôs a determinados indivíduos a reparação de algumas ações e a punição de 

outras. O autor organiza suas análises com base em três práticas de caráter jurídico: a prova, o 

inquérito e o exame (Muchail, 2004). 

 Na época feudal era utilizado o sistema da prova. Havia a prova social, em que se 

levava em consideração a importância social dos indivíduos; a prova verbal; as provas 

mágico-religiosas do juramento; e as provas corporais, físicas. Entre suas características está 

o fato de a prova finalizar sempre em vitória ou fracasso e de não necessitar da presença de 

um terceiro para distinguir os dois adversários. O sistema da prova desapareceu no fim do 

século XII e durante o século XIII, dando lugar a uma nova prática: o inquérito (Foucault, 

1984/2011).  

O inquérito deriva de um certo tipo de relações de poder, de uma maneira de exercer o 

poder. Ele se difundiu em muitos outros domínios do saber e de práticas sociais e 
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econômicas. É uma forma de saber-poder. No inquérito judiciário a verdade é baseada em 

testemunhos.  

Os traços principais relacionados a ele são: o aparecimento de uma justiça que se 

impõe aos indivíduos, do alto, de fora; a sujeição das pessoas a esse poder exterior que a elas 

se impõe; o surgimento do procurador, um novo personagem que se apresenta como 

representante do soberano, o qual agora passa a ser considerado também parte lesada pelo 

dano; o surgimento do Estado na figura do soberano. Ele não é mais apenas a parte lesada, 

mas também a que exige reparação (Foucault, 1984/2011). 

 A partir da introdução do inquérito surge a noção de infração. No sistema de prova os 

envolvidos eram vítima e acusado, então se tratava somente de um dano que um causava ao 

outro. A partir do momento que o soberano, na figura do procurador, se inclui como parte 

lesada, o dano passa a ser também uma ofensa ao Estado. Assim, a noção de dano será 

substituída pela de infração, que pode ser definida como uma ofensa ou lesão de alguém à 

ordem, ao Estado, à sociedade, à lei (Foucault, 1984/2011). 

 Em fins do século XVIII e início do XIX, momento em que se constitui a sociedade 

disciplinar, houve o advento da reforma do sistema judiciário e penal nos diversos países da 

Europa e do mundo. Nesta grande reforma foram desenvolvidos diversos projetos: uma nova 

teoria da lei e do crime, nova justificação do direito de punir, redação de códigos 

“modernos”, entre outros.  

 De acordo com Foucault (1975/2010) o verdadeiro objetivo desta reforma era 

estabelecer uma nova “economia” do poder de castigar, de forma que aumentassem seus 

efeitos, mas diminuíssem seus custos econômicos e políticos. Isso possibilitaria uma melhor 

distribuição do poder de punir, de forma homogênea, para que pudesse ser exercido em toda 

parte. A ideia era, então,  
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Fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma função regular, coextensiva à 

sociedade; não punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma severidade 

atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade; inserir mais 

profundamente no corpo social o poder de punir (Foucault, 1975/2010, p. 79). 

 

A transformação dos sistemas penais consistiu em uma reelaboração teórica da lei 

penal, a qual teve como princípio fundamental a desvinculação do crime (ou, mais 

tecnicamente, da infração) da falta moral ou religiosa, relação antes presente na Idade Média. 

Agora apenas as condutas definidas como repreensíveis pela lei seriam passíveis de 

penalidades. Um segundo princípio desta reelaboração teórica versa que uma lei penal não 

deve retranscrever lei natural ou lei religiosa, mas representar o que é útil para a sociedade.  

Dos dois primeiros princípios, depreende-se o terceiro: uma definição de crime como 

sendo algo que danifica a sociedade. Assim, Foucault (1984/2011) afirma que o crime não 

guarda aparência com o pecado e com a falta; é um dano social, uma perturbação, um 

incômodo para toda a sociedade. Logo, surge uma nova definição de criminoso: aquele que 

danifica, perturba a sociedade. O criminoso é o inimigo social.  

Durante o século XIX, de forma cada vez mais rápida, a legislação penal vai se afastar 

do objetivo de visar o que é socialmente útil e procurará ajustar-se ao indivíduo. A penalidade 

passará a considerar mais o controle e reforma psicológica e moral de atitudes e 

comportamentos dos indivíduos do que a defesa geral da sociedade.  A relação de poder que 

embasa o exercício da punição nesse contexto começa a incluir não só o crime, mas o 

criminoso como indivíduo a conhecer segundo critérios específicos (Foucault, 1979/2010; 

1984/2011). 

Assim, o foco passa a ser sobre o controle do que os indivíduos podem fazer, do que 

estão sujeitos a fazer, mais do que sobre o que eles fizeram ou sobre a conformidade ou não 

de suas ações com a lei. Dessa maneira, a grande noção da criminologia e da penalidade em 

fins do século XIX foi a de periculosidade, a qual “significa que o indivíduo deve ser 
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considerado pela sociedade ao nível de suas virtualidades e não de seus atos; não ao nível de 

suas infrações efetivas a uma lei também efetiva, mas das virtualidades do comportamento 

que elas representam” (Foucault, 1984/2011, p. 85).  

Para a efetivação desse controle das virtualidades, os teóricos da reforma passam a 

defender que a instituição penal não fique mais nas mãos apenas do poder judiciário. É nesse 

contexto que são formados outros poderes laterais para exercer o controle penal punitivo dos 

indivíduos; é formada toda uma rede de instituições de vigilância e correção. Para a 

vigilância, a polícia; para a correção, instituições psiquiátricas, psicológicas, médicas, 

criminológicas, pedagógicas. Toda essa rede desempenhará não mais a função de punir, mas 

de corrigir as virtualidades dos indivíduos. 

Nesse contexto, Foucault (1975/2010) trata da criação de um novo personagem que 

fica no lugar do infrator: o delinquente. “O delinquente se distingue do infrator pelo fato de 

não ser tanto seu ato quanto sua vida o que mais o caracteriza” (p. 238). Há uma produção de 

um caráter delinquente, de um criminoso antes do crime. Procuram-se na história de sua vida 

as inclinações perigosas de sua organização e as predisposições nocivas de sua posição social. 

O infrator, assim, seria o correlativo da justiça penal, enquanto o delinquente é o do aparelho 

penitenciário. 

Na sociedade disciplinar, onde reina o panoptismo e onde agora existe uma rede de 

instituições para a vigilância e correção, a prática de caráter jurídico para o estabelecimento 

da verdade deixa de ser o inquérito, dando lugar ao exame. Não se trata mais de reconstituir 

um acontecimento, mas de efetuar uma vigilância permanente sobre as pessoas por parte de 

alguém que tem sobre elas um poder (Foucault, 1984/2011). 

Os que exercem esse poder através da vigilância podem também constituir sobre os 

que vigiam um saber; um saber que se organiza em torno de uma norma, a partir do que se 

deve ou não fazer, se é normal ou não. É neste sentido que Foucault (1975/2010) afirma que a 
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penalidade na sociedade disciplinar compara, diferencia, hierarquiza, homogeneiza. Enfim, 

ela normaliza. Esse saber de vigilância, de exame irá abrir espaço para o surgimento das 

chamadas ciências humanas, como a Psicologia, a Sociologia, entre outras. 

Entre as características do exame, está a de que ele permite que a individualidade 

entre em um campo documentário, situando os indivíduos em uma rede de anotações escritas 

e comprometendo-os em documentos que os captam e fixam. O exame se caracteriza também 

por fazer de cada indivíduo um caso: é o indivíduo como pode ser descrito, comparado a 

outros, mensurado; e também o individuo treinado e retreinado, normalizado, classificado 

(Foucault, 1975/2010). 

Todo esse controle das virtualidades, operado através da justiça e de seus poderes 

laterais e documentado através do exame, se tornará um instrumento de poder das classes 

ricas sobre as classes pobres. É nesse sentido que Foucault (1984/2011), analisando um texto 

de 1804, diz que: 

As leis são boas, para os pobres; infelizmente os pobres escapam às leis, o que é 

realmente detestável. Os ricos também escapam às leis, porém isso não tem 

importância alguma, pois as leis não foram feitas para eles. No entanto, isso tem como 

consequência que os pobres seguem o exemplo dos ricos para não respeitar as leis 

(Foucault, 1984/2011, p. 94). 

 

Diante do exposto, vê-se que a noção de criminalização está relacionada ao contexto 

em que se passou a controlar o que o sujeito poderia vir a fazer, as suas virtualidades. Com 

base nisso, o sujeito passa a ser classificado como perigoso, e possivelmente a ser visto como 

criminoso antes de cometer algum crime.  

Esse discurso passa a ser proferido pelas ciências humanas, como a Psicologia, as 

quais, através do sistema de exame, produzirá um saber sobre esse sujeito, um saber 

normalizador e classificador, que procurará em aspectos individuais e da personalidade a 

justificativa do seu delito.   
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Porém, não é qualquer sujeito que passará a ser classificado como perigoso, mas os 

pertencentes às classes pobres. Normatizados e classificados, aumentam-se as possibilidades 

de que estes sujeitos sejam público-alvo das práticas punitivas. 

A categoria Criminalização nesta dissertação será abordada principalmente se 

utilizando da noção de crime como algo que danifica a sociedade, de criminoso como um 

inimigo social, da noção de virtualidades e de periculosidade e da noção de exame. 

 

2.3 Práticas Punitivas 

 

Segundo Foucault (1975/2010), as primeiras formas de se castigar um criminoso eram 

através dos suplícios, da exibição pública da dor e do sofrimento. O criminoso era humilhado 

e torturado por meio de suporte legal e social. Entretanto, no contexto dos projetos de 

reforma do sistema penal do fim do século XVIII e início do XIX, houve o desaparecimento 

dos suplícios e uma certa discrição na arte de fazer sofrer. As punições deixaram de ser 

diretamente físicas, “desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal” (p. 13). 

O suplício se constituía como um cerimonial para restabelecer a soberania que havia 

sido lesada, e se mantinha pela política do medo. Tinha, dessa forma, uma função jurídico-

política. A existência dos suplícios era efeito de um regime de produção em que as forças de 

trabalho e o corpo humano não tinham a utilidade nem o valor de mercado que lhes são 

conferidos numa sociedade do tipo industrial (Foucault, 1975/2010). 

O suplício se inseriu na prática judicial de maneira intensa porque é revelador da 

verdade e agente do poder. Foucault (1975/2010) afirma que a relação verdade-poder é 

fundamental a todos os mecanismos de punição, inclusive nas práticas atuais da penalidade, 

porém nestas possui forma e efeitos bastante diversos.  
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Devido às transformações políticas, econômicas e sociais pelas quais passava a 

sociedade no início do século XIX, o suplício tornou-se intolerável. Estas transformações 

dizem respeito ao desenvolvimento da produção, aumento das riquezas, maior valorização 

jurídica e moral das relações de propriedade, métodos de vigilância mais rigorosos, um 

policiamento mais estreito da população. É neste contexto que começa a haver um 

deslocamento das práticas ilegais e um correspondente afinamento das práticas punitivas 

(Foucault, 1975/2010). 

Com a reforma do sistema judiciário e penal, que tinha como objetivo o 

estabelecimento de uma nova “economia” do poder de castigar, passou-se a fazer da punição 

e da repressão das ilegalidades uma função regular, coextensiva à sociedade; não punir 

menos, mas punir melhor; punir talvez com uma severidade atenuada, mas com mais 

universalidade e necessidade (Foucault, 1975/2010). 

A punição foi se tornando, dessa forma, a parte mais oculta do processo penal. Sua 

eficácia passou a ser atribuída à sua fatalidade e não à sua intensidade visível; era a certeza de 

ser punido que deveria desviar o indivíduo do crime e não mais a encenação da dor presente 

na época dos suplícios. Na sociedade disciplinar, o essencial da pena passa a ser corrigir, 

reeducar, “curar”; o castigo não deveria mais ser direcionado ao corpo, mas à alma, ao 

coração, às vontades (Foucault, 1975/2010).  

Diferentemente da época dos suplícios, em que o soberano presenciava as execuções 

representando o poder de suspender a lei ou a vingança, no século XIX serão direcionados 

esforços para que haja a distância entre o poder que sanciona a prática punitiva e a violência 

da punição; para que o poder fique “inocente da pena que inflige” (p. 55). 

Em suas análises, Foucault (1975/2010) não aborda os mecanismos punitivos apenas 

através de seus efeitos repressivos, mas discute-os a partir de uma série de efeitos positivos 

que eles podem induzir. O autor exemplifica apresentando uma relação entre os regimes 
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punitivos e os sistemas de produção: em uma economia servil os métodos punitivos teriam a 

função de conseguir mão de obra complementar; em uma economia de comércio apareceria o 

trabalho obrigatório e a casa de correção; já no sistema industrial, devido às suas exigências 

de mercado de mão de obra livre, haveria uma detenção com fins corretivos. 

É nesse sentido que, durante o século XIX, devido às transformações já mencionadas, 

há uma reelaboração teórica da lei penal realizada por legisladores como Beccaria, Bentham e 

Brissot. A partir da nova noção de crime e de criminoso – que passaram a ser vistos, 

respectivamente, como dano social e inimigo social – derivam quatro tipos possíveis de 

punição: a deportação, provocar vergonha e humilhação, trabalho forçado e pena de Talião. 

A primeira diz respeito a expulsar a pessoa, exilá-la, com o argumento de que ela não 

pertence mais ao corpo social por ter cometido o crime. A segunda consiste no escândalo, 

vergonha e humilhação de quem cometeu a infração. A ideia é promover seu isolamento 

dentro do espaço moral, público e psicológico formado pela opinião pública (Foucault, 

1984/2011). 

O trabalho forçado consiste em obrigar o indivíduo a uma atividade útil à sociedade 

ou ao Estado com a justificativa de reparar o dano causado. Por fim, a pena de talião significa 

tomar os bens de quem roubou, matar quem matou; o argumento é de que dessa forma a 

pessoa rejeite definitivamente o crime que cometeu. 

Apesar da elaboração teórica desses quatro tipos de penalidade, o sistema de 

penalidades adotado pela sociedade industrial se desviou completamente dessas proposições 

teóricas e desses tipos de penalidades; estas foram substituídas pela prisão.  

De acordo com Foucault (1979/2010; 1984/2011), a prisão surgiu no início do século 

XIX quase sem justificação teórica. Em sintonia com contexto de vigilância contínua 

característico do panoptismo, surgiu uma forma geral de aparelhagem para tornar os 

indivíduos dóceis e úteis, por meio de um trabalho sobre seu corpo; esta aparelhagem criou a 
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instituição-prisão, antes que a lei a definisse como pena. Sua origem pode ser encontrada nas 

lettres-de-cachet francesas. 

As lettres-de-cachet diziam respeito a uma ordem do rei endereçada a uma pessoa 

individualmente que a obrigava a fazer algo. Na maioria das vezes, era usada como 

instrumento de punição. De acordo com Foucault (1984/2011), esse procedimento era uma 

maneira de os diversos grupos assegurarem seu próprio policiamento e ordem.  

Havia três categorias de condutas que provocavam o pedido de lettres-de-cachet: 

imoralidade, condutas religiosas consideradas dissidentes e perigosas, e conflitos de trabalho. 

As lettres-de-cachet punitivas resultavam na prisão do indivíduo: ele era colocado na prisão e 

lá deveria ficar por um tempo não estipulado previamente. É, portanto, nessa prática que tem 

origem a ideia de aprisionamento. 

Foucault (1975/2010; 1984/2011) afirma que a prisão acaba por se tornar a grande 

punição do século XIX. Foi uma ideia policial, originada fora da justiça, em um sistema de 

trocas entre a demanda do grupo e o exercício do poder. Sua função passa a ser a de “corrigir 

os indivíduos ao nível de seus comportamentos, de suas atitudes, de suas disposições, do 

perigo que apresentam, das virtualidades possíveis” (Foucault, 1984/2011, p. 99). 

Considerada como o castigo “igualitário”, a prisão permite quantificar a pena pela 

variável tempo e tem como objetivos: repartir os indivíduos; fixá-los e distribuí-los 

espacialmente; classificá-los; tirar deles o máximo de tempo e o máximo de forças; treinar 

seus corpos; codificar seu comportamento contínuo; mantê-los numa visibilidade sem lacuna; 

formar em torno deles um saber que se acumula e se centraliza (Foucault, 1975/2010). 

Pretendendo analisar os métodos punitivos não como simples consequências de regras 

do direito, mas como técnicas que têm sua especificidade no campo mais geral dos outros 

processos de poder, Foucault (1975/2010) afirma que é na prisão que o poder disciplinar 
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encontra sua justificativa maior: a educação total daqueles que são rotulados como 

pervertidos.  

Ao fazer uma reflexão sobre a prisão, Foucault (1979/2007) diz que desde 1820 se 

constata que esta serve para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na 

criminalidade. Assim, o autor percebe que houve uma utilização estratégica daquilo que era 

um inconveniente: a prisão fabrica delinquentes, mas os delinquentes são úteis tanto no 

âmbito econômico como no político.  

Enquanto na época dos suplícios havia uma intervenção popular e uma solidariedade 

da população para com os chamados pequenos delinquentes – batedores de carteiras, falsos 

mendigos etc. – no sistema capitalista, constituiu-se o povo como um sujeito moral, 

separando-o da delinquência. Assim os delinquentes foram mostrados como perigosos e 

viciosos, não apenas aos ricos, mas também aos pobres (Foucault, 1975/2010; 1979/2007). 

Diante do exposto, pode-se pensar sobre os efeitos que a institucionalização, a 

criminalização e as práticas punitivas exercem sobre o processo de subjetivação dos 

indivíduos. Um desses efeitos pode ser visto quando Foucault (1979/2007) afirma que “no 

momento em que alguém entrava na prisão se acionava um mecanismo que o tornava infame, 

e quando saía, não podia fazer nada senão voltar a ser delinquente” (p. 133). Mais sobre esses 

efeitos pode ser visto no tópico seguinte. 

Os escritos de Foucault sobre a suavização das penas, na qual o essencial passou a ser 

corrigir e reeducar; sobre os efeitos positivos que os mecanismos repressivos podem induzir; 

e sobre a prisão fabricando delinquentes, os quais são mostrados como perigosos também 

para os pobres, serão utilizados como elementos principais da categoria Práticas Punitivas 

nesta dissertação. 
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2.4 Subjetivação 

 

Foucault (1982/2011) trata de subjetivação abordando as relações entre “sujeito” e 

“verdade” pelo viés histórico. Para isso, toma como ponto de partida a noção de “cuidado de 

si”, definida como uma maneira de ser, uma atitude, formas de reflexão, não somente na 

história das representações, mas na história da própria subjetividade ou das práticas de 

subjetividade. 

O cuidar de si é um princípio originário da sociedade grega e romana. Diz respeito a 

uma atitude geral, um certo modo de estar no mundo, de praticar ações, de ter relações com o 

outro; é também uma forma de atenção, de converter o olhar do exterior para si mesmo, algo 

característico daquela cultura (Foucault, 1982/2011). 

Ao longo da história, o “cuidar de si” foi posto à sombra em relação ao “conhece-te a 

ti mesmo”. De forma geral, Foucault (1982/2011) explica que isso aconteceu porque passou-

se a viver um paradoxo do cuidar de si significando egoísmo ou expressão melancólica e 

triste, o que se intensificou com a moral do não egoísmo trazida pelo cristianismo. Nesse 

sentido, a formação do sujeito para o acesso à verdade foi pensada em termos sociais, de 

organização, e não no recorte histórico da existência da espiritualidade e de suas exigências.  

Apesar disso, Foucault (1982/2011) tenta mostrar que o “cuidar de si mesmo” tornou-

se princípio de toda conduta racional, em toda forma de vida que pretendesse obedecer ao 

princípio da racionalidade moral. Ele cita o marxismo e a psicanálise como formas de saber 

nas quais podem ser reencontradas as questões, interrogações, e exigências próprias das 

velhas questões do cuidar de si. Ao longo da história tentou-se mascarar essas condições de 

espiritualidade próprias a tais formas de saber no interior de determinadas formas sociais.  

Atentando às proposições de Foucault, Gros (1982/2011) aborda a noção da ética do 

cuidado de si. Segundo ele, sua formação não procede de uma lei civil e nem de uma 
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prescrição religiosa: o governo de si caracteriza-se por ser uma escolha pessoal de existência, 

porém sem ser solitária, pois implica na presença contínua do outro. Assim, a subjetivação 

diz respeito à relação de si consigo, de como o indivíduo se percebe na relação sujeito-objeto. 

Diante de todas as reflexões sobre a necessidade de ocupar-se consigo, Foucault 

(1982/2011) levanta a seguinte questão: qual é o eu de que eu preciso cuidar quando se diz 

cuidar de si? 

A questão colocada por Sócrates (...) é a seguinte: deves preocupar-te contigo; mas o 

que é esse si mesmo, pois que é contigo mesmo que deves ocupar-te? Questão que, 

consequentemente, não incide sobre a natureza do homem, mas sobre o que nós hoje 

(...) chamaríamos de questão do sujeito. O que é esse sujeito, que ponto é esse em cuja 

direção deve orientar-se a atividade reflexiva, a atividade refletida, essa atividade que 

retorna do indivíduo para ele mesmo? O que é esse eu? (Foucault, 1982/2011, p. 37) 

 

O que é esse sujeito? Foucault (1984/2011) considera que esse sujeito se constitui no 

interior da história, sendo a cada momento fundado e refundado por ela. Falando sobre as 

relações entre “sujeito” e “verdade”, ele observa que existem vários locais onde a verdade se 

forma, a partir dos quais nascem determinadas formas de subjetivação e tipos de saber. 

A verdade para Foucault não é entendida enquanto possuindo uma essência una e 

permanente, mas como algo produzido na história; algo que se constitui na formação de 

saberes reconhecidos como verdadeiros. Desse modo, os escritos de Foucault realizam 

investigações históricas que buscam descrever modos de produção desses saberes (Muchail, 

2004). 

Em suas análises, o autor pretende atingir a constituição histórica de um sujeito 

através de um discurso que faz parte das práticas sociais. Assim, ele estuda as práticas 

jurídicas argumentando que elas parecem ser uma das formas pelas quais nossa sociedade 

definiu tipos de subjetividade, formas de saber e relações entre o homem e a verdade 

(Foucault, 1984/2011). 
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Quando Foucault (1975/2010) fala sobre a suavização das penas na sociedade 

disciplinar, por exemplo, ele diz que os castigos passaram a atingir a alma. Analisando essa 

alma, o autor afirma que ela é produzida no corpo pelo funcionamento de um poder que se 

exerce sobre os que são punidos. A subjetividade, para ele, seria um dos conceitos que foi 

construído sobre essa alma. 

Segundo Foucault (1979/2007), a partir da metade do século XVIII, gerir a população 

passou a ser o objetivo final do governo. E gerir a população não significa administrá-la 

apenas ao nível de seus resultados globais, mas nos detalhes, em profundidade. Nesse 

contexto, a disciplina – que se desenvolveu em instituições como escola, exército e casas de 

correção – foi muito valorizada, pois a ideia de um governo da população tornou mais intensa 

a necessidade de desenvolvê-la.  

Foucault (1984/2011) afirma que as condições políticas são a base em que se formam 

o sujeito, os domínios de saber e as relações com a verdade. Dessa maneira, num contexto de 

sociedade disciplinar e gestão governamental, o poder disciplinar passa a gerir a população, 

utilizando os dispositivos de segurança como mecanismos. 

O poder disciplinar também passa a gerir os sujeitos através das instituições 

disciplinares. Segundo Foucault (1979/2007), o poder é produtor de individualidade; e o 

indivíduo é uma produção do poder e do saber. Atuando sobre uma massa confusa o 

esquadrinhamento disciplinar faz nascer uma multiplicidade ordenada, na qual o indivíduo 

emerge como alvo de poder.  

É nesse sentido que, por exemplo, o hospício que produz o louco como doente mental, 

personagem individualizado a partir do estabelecimento de relações disciplinares de poder. 

Assim também a prisão produz o criminoso. Dessa forma, o poder disciplinar não destrói o 

indivíduo; ele o fabrica.  



69 

 

Nesse sentido, entende-se a institucionalização como uma das ferramentas utilizadas 

para a construção do sujeito. Foucault (1982/2011) trata de um procedimento de subjetivação 

do discurso considerado verdadeiro, que consiste em fazer seus os discursos que se ouve, 

fazer seus os discursos que se reconhece como verdadeiros ou que foram transmitidos como 

verdadeiros. Esse procedimento se dá, entre outros, a partir da escuta. Na escuta, a verdade 

ouvida e guardada irá entranhar-se no sujeito a ponto de começar a ser sua e se modificar de 

discurso em regra de conduta.  

Esse procedimento de subjetivação do discurso verdadeiro pode ser visto, assim, 

como uma maneira de a institucionalização constituir sujeitos. O processo de 

institucionalização irá fazer uma coesão sobre o sujeito, deixando diferentes efeitos, como 

por exemplo, a internalização de um discurso institucional.  

Diante do exposto, pode-se ver o sujeito como um efeito das relações de poder e saber 

que sobre ele se inscrevem. Entretanto, isso não acontece de modo passivo, há resistências; 

estas emergem das relações intersubjetivas e dos exercícios de controle de si. Deste modo, a 

partir da leitura de Foucault (1982/2011; 1979/2007), compreende-se que o processo de 

subjetivação é um processo que une o externo e o interno, a partir de uma multiplicidade 

histórica, que surge na confluência de aspectos políticos, econômicos, sociais. . 

Para efeitos desta dissertação, esta categoria será utilizada no sentido de analisar o 

processo de subjetivação dos participantes, por meio de seus discursos. Se eles emitem 

discursos de assujeitamento, se há internalizações e/ou reproduções de discursos 

institucionais, se há resistências. E para analisar que sujeitos aparecem a partir das práticas 

disciplinares. 

 

As categorias expostas servirão para fundamentar teoricamente a discussão dos dados. 

Os estudos de Foucault (1975/2010; 1979/2007; 1982/2011; 1984/2011) sobre 
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institucionalização, criminalização, práticas punitivas e subjetivação continuam atuais e têm 

relação com a institucionalização de jovens pobres, os quais, por serem muitas vezes 

considerados perigosos, acabam sendo punidos pelas virtualidades, pelo incômodo que 

causam à sociedade, mais do que pelos atos em si. E tudo isso terá efeitos em seu processo de 

subjetivação. 

É nesse sentido que se considera neste trabalho que esses jovens têm algo a dizer, têm 

uma verdade. “É a verdade de si mesmo (...) É preciso, pois, que ele se torne sujeito da 

verdade” (Foucault, 1982/2011, p. 324 e 326). 
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Capítulo III 

Método 

 

Debruçar-se sobre determinada problemática social requer uma forma específica de 

tratamento desta problemática, forma esta que é abordada no método. O método constrói 

estatutos de verdade, entretanto, para Foucault (1979/2007), a verdade é produzida na 

história, algo que se constitui na formação de saberes reconhecidos como verdadeiros. 

Foucault (1969/2012) não se refere a uma história linear, mas a uma história de 

descontinuidades, que problematiza o passado e possui uma crítica do presente. Em relação à 

verdade, Foucault (1979/2007) afirma que cada sociedade tem seu regime de verdade, ou 

seja, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros. Nesse sentido, as 

verdades seriam discursos situados historicamente.  

É com base nas concepções de Foucault apresentadas acima que esta dissertação se 

utiliza da pesquisa histórica e da análise crítica do discurso – ACD. A utilização da pesquisa 

histórica se justifica por sua possibilidade de contribuir para a visão da criminalização da 

juventude pobre como algo construído e, portanto, não natural. Contribui também com a 

possibilidade de que, compreendendo-se as raízes históricas dessa problemática atual, possam 

ser pensadas soluções para ela. 

A utilização da ACD justifica-se pela compreensão de que, como apontou Foucault 

(1979/2007), não existe uma verdade, mas diferentes discursos postos como verdade. 

Discursos estes que, muitas vezes sob a justificativa da proteção, criminalizam e classificam 

o jovem pobre; discursos que, pressupondo uma prática, acabam por produzir formas de 

exclusão. Uma descrição do método utilizado, com os participantes, instrumentos, entre 

outros, pode ser vista a seguir. 
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3.1 Lócus 

 

Institutos históricos, arquivos de jornais, conselhos de direito e as instituições: 

Pindobal e CEA.  

 

3.2 Participantes 

 

Foram entrevistados 19 participantes distribuídos em 05 grupos: ex-internos
2
 de 

Pindobal, ex-profissionais de Pindobal, educandos do CEA, profissionais do CEA e 

informantes de história oral. A distribuição dos participantes nos grupos pode ser visualizada 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 1. Distribuição dos participantes da pesquisa 

Pindobal CEA Informantes 

06 ex-internos 03 educandos 
03 informantes 

04 ex-profissionais 03 profissionais 

 

3.2.1 Participantes de Pindobal 

 

Chegou-se ao primeiro participante de Pindobal através da realização de uma visita à 

instituição
3
; lá os atuais profissionais indicaram um ex-interno e um ex-profissional para que 

a pesquisadora entrevistasse. A partir daí, foi utilizado o método “bola de neve”, no qual os 

que já foram entrevistados indicam novos participantes.  

                                                           
2
 Como informado na introdução, os jovens que passaram por Pindobal serão aqui chamados de “ex-internos”, 

para utilizar uma denominação pertencente ao Código de Menores. Os profissionais que lá trabalharam serão 

chamados de “ex-profissionais”. Quanto ao CEA, os termos utilizados serão “educandos” e “profissionais”, de 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
3
 A instituição Pindobal ainda existe, se chama Centro de Educação Produtiva – Pindobal e é de 

responsabilidade do poder judiciário de Mamanguape. Porém, neste trabalho, o recorte cronológico utilizado foi 

de 1930 a 1989. 
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O número de participantes seguiu o critério de saturação dos dados proposto por 

Minayo (2010), levando em consideração não apenas a repetição dos conteúdos, mas o fato 

de os mesmos atenderem aos objetivos da pesquisa. Em relação aos ex-internos de Pindobal, 

especificamente, tentou-se entrevistar um de cada década, visto que a demarcação 

cronológica de Pindobal estudada neste trabalho cobre o longo período de 1930 a 1989.  

As idades dos ex-internos de Pindobal na época em que foram para a instituição 

variaram de 10 a 17 anos e a maioria se autodeclarou moreno. Em relação à escolaridade, 02 

possuem ensino superior completo, 01 ensino superior incompleto, 01 ensino médio 

completo, 01 ensino fundamental completo e 01 não possui escolaridade.  

Foram entrevistados participantes que ingressaram em Pindobal nas décadas de 1940, 

1950, 1960/70 e 1980; eles permaneceram lá de dois a oito anos e foram levados por motivos 

como: ter cometido ato infracional, ter sido deixado lá por parentes e ser órfão. A metade 

deles já tinham sido internos em outra instituição. 

Em relação aos ex-profissionais, foram entrevistados duas assistentes sociais, uma 

pedagoga e um ocupante de cargo administrativo; suas idades variaram de 51 a 64 anos; três 

deles ingressaram como profissionais em Pindobal na década de 1980 e um, na década de 

1960; eles trabalharam lá por um período de três a quarenta anos; e a maioria se autodeclarou 

branca. Ressalta-se que os ex-profissionais também contribuíram, juntamente com os 

informantes, nos relatos de história oral. 

 

3.2.2 Participantes do CEA 

 

Os participantes do CEA foram escolhidos por conveniência. Os educandos foram 

indicados pela instituição; a pesquisadora chegou à instituição e explicou à assistente social 

que se tratava de uma entrevista para uma pesquisa de dissertação de Mestrado e que gostaria 
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de conversar com os educandos. Assim, a assistente social pediu aos agentes que os 

trouxessem para participar da entrevista. Quanto aos profissionais, a pesquisadora chegou à 

instituição e, entrando na sala dos psicólogos, convidou os que estavam presentes a participar 

e eles aceitaram. 

Os três educandos do CEA que participaram do estudo têm 17 anos de idade; dois se 

autodeclararam brancos e um, negro; os três possuem ensino fundamental incompleto; a 

renda média das famílias variou de 01 a 03 salários mínimos; o número de pessoas com que 

moram variou de 06 a 08 pessoas; dois já tinham cumprido medida sócio-educativa de 

internação no CEA antes.  

Quanto aos profissionais, foram entrevistados duas psicólogas e um psicólogo, com 

idades entre 29 e 63 anos, a maioria se autodeclarou branca, e o tempo de trabalho na 

instituição variou de 03 meses a 08 anos. 

 

3.2.3 Informantes 

 

Participaram também do estudo, contribuindo com relatos de história oral, pessoas 

que conheceram Pindobal, mas que não são ex-internos nem ex-profissionais. Foram eles: 01 

historiador, 01 jornalista e 01 gestor de políticas estaduais para crianças e adolescentes.  

 

3.3 Técnicas e Instrumentos 

 

Fez-se uso da pesquisa documental e de entrevistas semiestruturadas. A primeira 

contribuiu no sentido de contar a história de Pindobal e CEA; e as entrevistas 

semiestruturadas atenderam aos objetivos de contar a história de Pindobal (através dos relatos 

de história oral); identificar o perfil dos jovens das duas instituições; caracterizar as práticas 
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punitivas; identificar o discurso da Psicologia no contexto do CEA e analisar a implicação da 

institucionalização no processo de subjetivação dos participantes.  

 Segundo Campos (2003), a pesquisa documental permite recriar o ambiente de um 

determinado período histórico. Os documentos são testemunhos de preocupações, projetos e 

ideais de indivíduos ou grupos, que podem ter sido importantes, por exemplo, na criação de 

instituições e práticas sociais. 

De acordo com Le Goff (2003), o documento não é inócuo. É o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, das sociedades que o 

produziram, mas também durante as quais continuou a viver, durante as quais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio. 

Foram pesquisados documentos oficiais e dados de jornais diários. Buscaram-se 

registros de Pindobal desde o período de sua criação, na década de 1930, até o ano de 1989, 

escolhido por ter sido o último ano de vigência do Código de Menores. Em relação ao CEA, 

foram colhidos registros a partir da década de 1990, escolhido por ter sido o ano de 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, até os dias atuais.  

Quanto à realização das entrevistas, de acordo com Frochtengarten (2009), na 

Psicologia Social (em especial na vertente qualitativa) há muitas vezes uma longa 

participação do pesquisador em meio aos sujeitos que absorvem seu interesse. Aliadas às 

observações e às conversas desinteressadas de convivências duradouras, as entrevistas 

promovem o ingresso do pesquisador em uma relação de compromisso com o outro. 

Foram utilizados três roteiros: um aplicado a educandos e ex-internos; outro, a 

profissionais e ex-profissionais das instituições pesquisadas; e outro, aos informantes. Quanto 

aos dois primeiros, houve a intenção de proceder a um mesmo tipo de análise, considerando 

dois grupos: o dos educandos e ex-internos; e o de profissionais e ex-profissionais. Os 

roteiros das entrevistas serviram como guia, permitindo flexibilização nas conversas. 
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O roteiro da entrevista para os educandos e ex-internos abarca questões sobre o 

período de internamento, motivos ou causas da internação, relacionamento com a família, 

relacionamento com a equipe de profissionais e com os pares, atividades desenvolvidas na 

instituição, se há psicólogo na instituição, atividades desenvolvidas pelo psicólogo, regras, 

castigos, e o que a passagem pela instituição representou/representa em sua vida.  

Já a entrevista direcionada aos profissionais e ex-profissionais inclui perguntas sobre 

o ano/período em que ingressou/trabalhou na instituição, atividades desenvolvidas, história da 

instituição, relacionamento com os internos/educandos, objetivos da instituição, perfil dos 

internos/educandos, castigos, principais motivos de reincidência, percepção do 

profissional/ex-profissional sobre o que causa o envolvimento de jovens com atos 

infracionais e sobre o papel da instituição na vida dos internos/educandos.  

Vale ressaltar que a linguagem utilizada nos roteiros de entrevistas foi elaborada de 

acordo com a época da instituição. Nesse sentido, como Pindobal está sendo estudada no 

recorte cronológico de vigência do Código de Menores, é utilizada, por exemplo, a palavra 

“interno”. Já em relação ao CEA, utiliza-se a palavra “educando” por estar em um contexto 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os dois roteiros de entrevista constituem o apêndice 

01.  

Em relação ao roteiro de entrevista para os informantes, este contém a seguinte a 

pergunta: “O que você pode nos contar sobre a história da instituição Pindobal?”. A 

entrevista com os informantes se dá apenas com respeito a Pindobal. Ela foi incluída no 

estudo no momento em que, devido à dificuldade de encontrar documentos, buscou-se o 

auxílio de um historiador no sentido de conseguir sugestões sobre onde se poderiam 

encontrar documentos sobre Pindobal.  

Para a surpresa da pesquisadora, as respostas vieram no sentido de indicações de 

pessoas que poderiam dar informações, e não de documentos oficiais. Assim, recorreu-se aos 
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relatos de história oral. Conforme Alberti (2003), a história oral consiste em uma 

metodologia de pesquisa e de constituição de fontes, surgida em meados do século XX e 

baseada na voz de atores e testemunhas do passado.  

No capítulo IV serão apresentados primeiramente os resultados da pesquisa 

documental juntamente com os relatos de história oral. Depois serão expostas as análises do 

discurso das entrevistas semiestruturadas. 

 

3.4 Procedimentos 

 

3.4.1 Procedimentos Éticos 

 

Primeiramente o projeto de mestrado foi apresentado às instituições a fim de obter a 

autorização para a realização da pesquisa. Com o aceite das instituições, o projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética, conforme determina a Resolução 196 do Conselho Nacional 

de Saúde, sobre pesquisa com seres humanos. 

Após a permissão do Comitê de Ética, através de certidão de aprovação nº 360/11 em 

anexo, a pesquisa documental foi iniciada (e depois, ao sentir a necessidade, iniciou-se 

também o recolhimento dos relatos de história oral), juntamente com as entrevistas 

semiestruturadas.  

 

3.4.2 Procedimentos de Coleta 

 

A Pesquisa Documental foi iniciada no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – 

IHGP. Solicitou-se ao bibliotecário a documentação disponível sobre a instituição Pindobal. 

Em resposta à solicitação ele trouxe revistas do IHGP com diversos artigos, entre eles alguns 

sobre a cidade de Mamanguape. Foram identificados os seguintes artigos: “Corografia Geral 
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do Município de Mamanguape” (1935), “Mamanguape na Política de 1822” (1909) e “A 

Instrução Pública na Paraíba” (1910).  

O bibliotecário do IHGP informou que não é permitido tirar cópias dos documentos 

pesquisados por estes serem antigos, alguns frágeis pelo constante manuseio; essa seria uma 

forma de preservar os documentos/patrimônio. Assim, os achados foram registrados por 

fotos.  

O artigo “Corografia Geral do Município de Mamanguape”, publicado em 1935, já 

citava Pindobal; isto significa que a instituição foi criada antes desta data. Através de 

pesquisas na internet, a pesquisadora descobriu que a escola foi fundada por João Pessoa 

quando ele era presidente da Província da Parahyba, o que hoje equivale a governador do 

estado. O governo de João Pessoa se deu entre os anos de 1928 e 1930. Assim, a 

pesquisadora seguiu para a Assembleia Legislativa da Paraíba em busca de documentos da 

época do governo de João Pessoa, entre os quais haveria a possibilidade de encontrar o 

decreto de criação da escola correcional de Pindobal. 

Na Assembleia Legislativa não foram identificados documentos deste intervalo de 

datas. Então um funcionário da Assembleia indicou o arquivo do jornal A União. Estando lá, 

a pesquisadora buscou o decreto de criação nos jornais dos últimos meses de 1928 e 

primeiros meses de 1929, porém não encontrou.  

Nesta oportunidade, obteve-se uma nova e importante informação: até o ano de 1940 

os comunicados oficiais do estado eram publicados no jornal A União. Apenas depois deste 

ano é que foi criado o Diário Oficial e os comunicados oficiais se separaram do jornal. 

Assim, a pista seria continuar procurando pelo decreto de criação nos jornais. O novo local 

para a pesquisa, indicado pelos funcionários do arquivo d‟A União, seria no Arquivo Geral 

do Estado.  
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No Arquivo Geral do Estado pesquisaram-se jornais do ano de 1930. No jornal A 

União, datado de 07 de agosto de 1930, na “Parte Official”, foi encontrado o decreto nº 1.683, 

assinado por Álvaro Pereira de Carvalho, então presidente da província devido ao assassinato 

de João Pessoa em 26 de julho de 1930. Este decreto muda o nome do Centro Agrícola 

Pindobal para “Centro Agrícola Presidente João Pessoa” e cita o decreto de criação: 1.606 de 

14 de novembro de 1929.  

A ida ao Arquivo Geral do Estado se deu com a finalidade de buscar o decreto de 

criação de Pindobal, porém durante as pesquisas foram encontradas mais informações do que 

as esperadas, como o decreto que muda o nome da instituição, por exemplo.  

Voltando ao decreto de criação, solicitou-se o jornal de novembro de 1929 para se ter 

acesso ao mesmo, porém este não constava dos arquivos. Também no Jornal A União e no 

IHGP não constava o jornal de novembro de 1929. 

Diante deste contexto, optou-se por procurar um historiador, especialista em história 

da Paraíba, para pedir sugestões de arquivos ou locais onde pudesse ser encontrado o jornal 

de novembro de 1929. Para a surpresa da pesquisadora, ao invés de indicar locais ou 

arquivos, o historiador indicou pessoas com quem a pesquisadora poderia falar, perguntar 

sobre a instituição. Assim, ele sugeriu que a pesquisadora procurasse um gestor do estado da 

Paraíba, pois este tinha feito uma matéria no Jornal A União sobre a escola.  

A partir desse momento passou-se a utilizar, além dos documentos, também os relatos 

de história oral como uma forma de contextualizar, de complementar os documentos, 

auxiliando a contar a história de Pindobal e a compreender os sentidos e significados que são 

comunicados nas entrevistas. 

O historiador trouxe a perspectiva de Pindobal como sendo uma escola correcional e 

indicou leituras sobre patronatos, educação agrária e história do ensino na Paraíba, além de 

leituras sobre a própria escola. Nesse sentido, ele emprestou os seguintes livros: “O Ensino 
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Público na Paraíba” (Deusdedit Leitão), “João Pessoa através de suas mensagens 

presidenciais” (Eduardo Martins) e “Mamanguape, a fênix paraibana” (Adailton Coelho 

Costa).  

Seguindo a sugestão do historiador, a pesquisadora procurou o gestor para saber o que 

ele poderia contar sobre a história de Pindobal. Quando perguntado sobre a reportagem do 

jornal A União, o gestor sugeriu que a pesquisadora procurasse a matéria no arquivo do 

próprio jornal. 

De volta ao jornal A União, solicitou-se aos bibliotecários o jornal de 1984. Na edição 

de 17 de janeiro de 1984 havia uma reportagem intitulada “Fuga de Pindobal”. Outra 

reportagem, encontrada n‟A União de 3 de julho de 1983, no caderno geral, traz a notícia de 

que a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor Alice de Almeida – FEBEMAA, 

responsável por gerir políticas públicas para crianças e adolescentes na Paraíba iria ampliar 

os programas assistenciais. A mesma página noticia o aumento de “delinquentes menores”, 

bem como traz o gestor da fundação supracitada desmentindo acusações feitas por um 

delegado. 

 Ao explicar aos bibliotecários qual matéria específica a pesquisadora estava 

procurando, eles se lembraram de uma série com cinco reportagens sobre a criança 

abandonada, publicadas aos domingos no Jornal A União de julho de 1983, no caderno 

especial, e trouxeram para a pesquisadora ter acesso.  

Após essa visita ao Jornal A União, a pesquisadora procurou o jornalista responsável 

por essa série de reportagens para perguntar o que ele poderia contar sobre a história de 

Pindobal e o que o motivou a fazer as matérias.  

Munida de novas informações, a pesquisadora voltou ao Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano com o intuito de encontrar o Decreto de Regulamentação de Pindobal, 

já que agora sabia o número e data. Assim, foi solicitado ao bibliotecário o jornal A União de 
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junho de 1930 e, na matéria do dia 11 de junho, encontrou-se o decreto nº 1.672 de 10 de 

junho de 1930 que “dá regulamento ao Centro Agrícola Pindobal”. 

Após toda essa trajetória, a pesquisadora avaliou que seria importante e necessário 

voltar a encontrar com o historiador. Inicialmente a conversa com ele tinha se dado no 

sentido de pedir dicas sobre onde encontrar documentos, mas isso gerou diferentes 

desdobramentos. Por isso, a pesquisadora voltou para pedir que ele desse, novamente, 

informações sobre Pindobal, porém agora pedindo sua permissão para gravá-las, ao que ele 

consentiu. Com sua fala, finalizou-se a pesquisa documental e de história oral sobre Pindobal. 

Em relação ao CEA, primeiramente a pesquisadora procurou a fundação gestora da 

unidade com o projeto de pesquisa em mãos para obter a autorização para realizar a pesquisa 

documental e as entrevistas com os profissionais e educandos. Entretanto, a autorização foi 

negada pela coordenação. Em uma segunda tentativa, a pesquisadora foi novamente à 

fundação gestora do CEA, dessa vez junto com sua orientadora. Após conversas e 

argumentações, a autorização foi novamente negada pela coordenação, com a justificativa de 

que o CEA estava passando por um período de mudanças e adaptações às exigências do 

Sinase. 

Informadas sobre uma reunião em que a equipe da fundação gestora participaria, a 

pesquisadora e sua orientadora procuraram participar. Nesta reunião estavam presentes 

membros da coordenação do CEA, a diretora da fundação gestora, o juiz da infância, 

representantes de ONGS, representante da ouvidoria da polícia, entre outros. No meio da 

reunião, a pesquisadora e sua orientadora pediram a palavra, explicaram de que se tratava o 

estudo e pediram novamente a autorização para realizá-lo na instituição. Nesse momento, a 

diretoria da fundação gestora do CEA autorizou a realização da pesquisa. 

Munida do termo de autorização assinado, a pesquisadora iniciou a pesquisa 

documental buscando os documentos de criação do CEA. Ela quis saber primeiramente com 
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os funcionários da própria instituição, ao que a assistente social respondeu que esses tipos de 

documentos não eram guardados lá, e sim na fundação gestora da unidade. Chegando à 

fundação, a pesquisadora explicou o objetivo de seu trabalho e o engenheiro a acompanhou 

pela instituição em busca de informações. 

Após visitar alguns setores e não ter sucesso na busca, o engenheiro levou a 

pesquisadora para o setor de planejamento, onde um dos funcionários mais antigos trabalha. 

Ele informou que iria procurar os documentos em seu setor e passou seu telefone para que a 

pesquisadora pudesse ligar alguns dias depois. Quando a pesquisadora ligou, o funcionário 

pediu o e-mail dela para enviar o documento. O e-mail recebido dizia respeito a um texto de 

quatro páginas sobre a história do CEA escrito pelo próprio funcionário. 

A pesquisadora ligou novamente e explicou que gostaria de ter acesso aos documentos 

originais de criação da instituição. O funcionário então informou que os documentos se 

encontram em outra unidade e que estão em processo de atualização para deixar de acordo 

com o Estatuto. Quando a pesquisadora quis saber em que unidade estavam e se poderia ir lá, 

ele disse que ela não iria ter sucesso na busca, pois os documentos não estão organizados em 

um arquivo, mas sim amontoados dentro de caixas em uma sala desta unidade. 

Diante desse contexto, a pesquisadora buscou então outra forma de ter acesso a 

documentos do CEA: foi procurar no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA. Lá ela encontrou a proposta pedagógica do CEA, datada de julho de 

1996, que pretende adequar a instituição à nova realidade proporcionada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Encontrou também uma ficha de recadastramento da instituição no 

Conselho datada de 07/12/1998, o termo de convênio nº 084/97 entre a União e a fundação 

gestora do CEA, e um processo de recadastramento datado de 20/10/2010. 

 Quanto às entrevistas semiestruturadas, estas foram realizadas com ex-internos de 

Pindobal e educandos do CEA, e com ex-profissionais de Pindobal e profissionais do CEA. A 
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natureza e os objetivos da pesquisa foram explicados e todos os participantes, das várias 

técnicas, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando sua 

participação voluntária. No caso do CEA, foi obtida a autorização da instituição.  

 Os participantes de Pindobal foram entrevistados em suas casas ou ambientes de 

trabalho e na região de Pindobal (área rural). Os participantes do CEA, tanto educandos 

(autorizados pela instituição) quanto profissionais, foram entrevistados na própria instituição. 

Os dados foram gravados, transcritos e submetidos à Análise Crítica do Discurso. 

Ressalta-se que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, as gravações das 

entrevistas serão apagadas e as transcrições serão guardadas de acordo com o exposto na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Há a proposta de, após a defesa da 

dissertação, retornar às instituições para fazer uma devolução a respeito dos dados que foram 

encontrados na pesquisa, bem como as análises e discussões realizadas.  

 

3.5 Análise dos Dados 

 

Conforme Nogueira (2001), existem diversos modelos de Análise do Discurso que 

descendem de diferentes tradições: a sociolinguística, a análise conversacional, a psicologia 

discursiva e a Análise Crítica do Discurso. Nesta dissertação, para a análise dos dados das 

entrevistas com os dois grupos de participantes de cada instituição, foi utilizada a Análise 

Crítica do Discurso (Gregolin, 2004; Gregolin, 2006; Nogueira, 2001).  

A análise crítica do discurso – ACD tem como influência teórica o movimento crítico 

social, que é fundamentado nos estudos de Michel Foucault sobre as relações de poder e 

saber. De acordo com Nogueira (2001), Foucault vê o poder como um efeito do discurso. Ele 

acredita que diversas mudanças na sociedade nos últimos séculos trouxeram consigo práticas 
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sociais que permitiram a emergência de certos discursos (ou saberes). Esses discursos 

“produziram” o indivíduo da sociedade ocidental contemporânea. 

Na ACD os discursos não são vistos apenas como refletindo entidades e relações 

sociais, mas como as constituindo. É nas suas condições de produção que o discurso se liga à 

realidade social, cultural ou política. Nesta abordagem o foco principal está na natureza 

coletiva do discurso, isto quer dizer que se atribui menos importância ao que o indivíduo diz 

em um contexto particular do que ao modo como o discurso se relaciona com os recursos 

culturais e sociais utilizados nas atividades humanas (Nogueira, 2001). 

No livro Arqueologia do Saber, Foucault (1969/2012) desenvolve diversos conceitos 

que atualmente são bases na utilização da Análise do Discurso como método. Embora ele não 

trace o método, faz-se uso dos seus conceitos. Segundo ele, é necessário que sejam 

questionadas as sínteses acabadas e a busca por uma origem de todo o discurso; é preciso 

acolher o discurso em sua dimensão de acontecimento: cada texto, cada palavra, por mais que 

se aproxime de outros, nunca são idênticos ao que os precedem.  

Segundo Foucault (1969/2012), a análise do campo discursivo, como ele denomina, 

não busca o que não está dito, o conteúdo inconsciente, o que pode estar nas entrelinhas. 

Trata-se de compreender o enunciado na singularidade de sua situação; determinar as 

condições de sua existência; estabelecer relações com outros enunciados.  

Assim, a compreensão da irrupção dos acontecimentos discursivos se dá pela 

investigação das condições histórico-sociais que possibilitaram seu aparecimento. Essa 

compreensão faz surgir a seguinte questão: como apareceu um determinado enunciado e não 

outro em seu lugar? (Gregolin, 2006). 

No presente trabalho, a ACD (Gregolin, 2004), foi utilizada para analisar os dados das 

entrevistas dos ex-internos de Pindobal, ex-profissionais de Pindobal, educandos do CEA e 

profissionais do CEA. As categorias de análise utilizadas foram: Quem fala? De onde fala? 



86 

 

Que efeito de sentido gera? Que discursos aparecem (enunciados, contradições, repetições, 

regularidades e dispersões)? A partir de que grande acontecimento se reconta a história? 

Que história a oralidade revela? A seguir estas categorias serão discutidas. No texto abaixo, 

elas estarão destacadas em negrito.  

Conforme Gregolin (2006), o sujeito do enunciado é historicamente determinado, não 

podendo, assim, ser reduzido aos elementos gramaticais. Isso faz com que o sujeito não seja o 

mesmo de um enunciado a outro e a função enunciativa possa ser desempenhada por 

diferentes sujeitos.  

Assim, de acordo com Foucault (1969/2012): 

Não é preciso, pois, conceber o sujeito do enunciado como idêntico ao autor da 

formulação. (...) É um lugar determinado e vazio que pode ser efetivamente ocupado 

por indivíduos diferentes; mas esse lugar (...) é variável o bastante para poder 

continuar idêntico a si mesmo, através de várias frases, bem como para se modificar a 

cada uma (1969, p. 115) 

 

Neste sentido, o sujeito é visto como uma posição. Portanto, na categoria de análise 

Quem fala?, o sujeito do enunciado não é necessariamente o autor da formulação, ou não 

apenas ele, pois o mesmo indivíduo pode assumir, em uma série de enunciados, o papel de 

diferentes sujeitos e ocupar alternadamente diferentes posições.  

 Importa também saber o lugar singular do sujeito, pois o que se diz não é dito de 

qualquer lugar. Segundo Gregolin (2004), é necessário ver o que se diz a partir de um jogo de 

exterioridade. A ideia de exterioridade aparece considerando que a análise busca encontrar os 

acontecimentos discursivos no exterior em que se dividem, em sua raridade, em seu espaço 

aberto. Assim, o domínio enunciativo tem como norte o campo anônimo cuja configuração 

define o possível lugar dos sujeitos falantes. Por esse motivo analisa-se também o De onde 

fala?. 
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O enunciado produz um efeito de sentido a partir de sua correlação com um conjunto 

de formulações que com ele coexistem em um espaço historicamente delimitado. Assim, o 

efeito de sentido de um enunciado deve ser enxergado no interior de uma historicidade. O 

método arqueológico busca capturar o sentido do discurso em sua dimensão de 

acontecimento: cada palavra, cada texto, por mais que se aproxime de outros, nunca são 

idênticos aos precedentes (Gregolin, 2004).  

O conceito de enunciado está entre os principais conceitos da teoria do discurso, pois 

ele é entendido como a unidade elementar do discurso. Segundo Foucault (1969/2012): 

Em seu modo de ser singular (nem inteiramente linguístico, nem exclusivamente 

material) o enunciado é indispensável para que se possa dizer se há ou não frase, 

proposição, ato de linguagem. (...) ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma 

função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que 

apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço (p. 104-105). 

 

 Assim, Foucault (1969/2012) vê o enunciado como uma função e o descreve opondo-

o a outras unidades. Ele não é uma proposição porque, por estar no campo do discurso, não 

pode ser submetido a provas de verdadeiro/falso. É diferente da frase porque não precisa 

estar, necessariamente, dentro de uma estrutura linguística. Difere também dos atos de fala 

porque a intenção não é buscar o ato material, a intenção do indivíduo ou o resultado obtido, 

mas o que se produziu pelo próprio fato de ter sido enunciado. 

Dessa maneira, o que torna uma frase, uma proposição ou um ato de fala em 

enunciado é a sua função enunciativa: “o fato de ele ser produzido por um sujeito em um 

lugar institucional, determinado por regras sócio-históricas que definem e possibilitam que 

ele seja enunciado” (Gregolin, 2006, p. 89). O que torna uma frase em um enunciado, assim, 

é o fato de podermos assinalar-lhe uma posição de sujeito. 
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Sobre enunciado, Foucault (1969/2012) afirma ainda que, desde sua raiz, ele traça um 

campo enunciativo que lhe apresenta relações com o passado, lhe possibilita um futuro e que 

o insere na rede da história. Nesse sentido, ele é assim especificado: 

Não há enunciado em geral, livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado 

fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no meio dos 

outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo 

enunciativo (Foucault, 1969/2012, p. 120). 

 

Outro aspecto diz respeito à materialidade do enunciado: ele precisa ter um suporte, 

uma substância, uma data, um lugar. Essa materialidade é da ordem da instituição (jurídica, 

da ciência, da literatura, etc.) e define possibilidades de reinscrição e transcrição (Gregolin, 

2006). 

Foucault (1969/2012) propõe que as dimensões do enunciado sejam utilizadas no 

estabelecimento de formações discursivas. Segundo ele, haverá uma formação discursiva 

sempre que, em um determinado número de enunciados, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, posições, correlações, funcionamentos, transformações) entre os tipos de 

enunciação, os conceitos, os objetos, as escolhas temáticas, e se puder definir também um 

sistema de dispersão semelhante. Portanto, a análise do campo discursivo deve levar em 

consideração a dispersão e a regularidade dos enunciados. 

Quando se consegue enxergar nos enunciados regularidades de acontecimentos 

discursivos, se identificará sua positividade; esta caracteriza sua unidade através do tempo. A 

positividade possibilita mostrar que os enunciados “falavam a mesma coisa” e desempenha 

um papel do que Foucault chama de a priori histórico: as regras que configuram uma prática 

discursiva em um certo tempo e espaço (Gregolin, 2004). 

Além das regularidades e dispersões, há que se identificar também as contradições do 

discurso. Conforme Nogueira (2001), isso implica em procurar no texto as contradições entre 

diferentes significados, tentando identificar os significados dominantes e os significados 
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subordinados e salientando processos de resistência. A noção de contradição tem relação com 

os conceitos de luta, poder e desconstrução. 

Sobre contradições, Foucault (1969/2012) afirma que, longe de ser aparência ou 

acidente do discurso, as contradições são a própria lei de sua existência, pois a partir delas é 

que o discurso emerge. “A contradição funciona, então, ao longo do discurso, como o 

princípio de sua historicidade” (p.185). 

Diante do exposto sobre formação discursiva, Foucault (1969/2012) conceitua 

discurso como um conjunto de enunciados que se apoiam na mesma formação discursiva. 

Ele tem como característica ser histórico e é formado por enunciados para os quais se podem 

definir condições de existência. 

Nogueira (2001) afirma que um discurso acerca de um objeto pode manifestar-se em 

textos, falas, em uma entrevista, em novelas, jornais, artigos ou cartas, em imagens visuais. 

Tudo o que dispõe de significado pode sugerir a presença de um ou mais discursos, e como 

parece não haver nenhum aspecto da vida humana que esteja isento de significado, tudo o que 

nos rodeia pode ser considerado “textual”. 

Na Análise Crítica do Discurso busca-se saber relativamente a determinados tópicos 

quais os discursos disponíveis, como se desdobram e para que servem. Vale ressaltar que 

nesta perspectiva o próprio analista está envolvido, não podendo então se considerar neutro. 

O conceito foucaultiano de discurso pressupõe necessariamente a ideia de prática. 

Foucault (1969/2012) conceitua práticas discursivas como sendo “um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma 

dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 

condições de exercício da função enunciativa” (p. 144). 

As práticas discursivas determinam que nem sempre tudo pode ser dito. As formas de 

uso das possibilidades do discurso são reguladas por uma ordem do discurso. É nesse sentido 
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que os enunciados têm suas regras de aparecimento e suas condições de apropriação e 

utilização. Essa noção de ordem do discurso coloca, assim, a questão do poder, o qual é 

objeto de uma luta política. Também o conceito de saber decorre do funcionamento das 

práticas discursivas (Gregolin, 2004; Gregolin, 2006). 

Foucault (1969/2012) aborda também a temporalidade no discurso, na qual busca 

compreender a relação entre discurso e memória refletindo sobre o que faz com que certos 

discursos sejam esquecidos e outros conservados. Essa relação entre discurso e memória é 

levada em consideração na categoria de análise A partir de que grande acontecimento se 

reconta a história?, considerando que o acontecimento a partir do qual o participante conta 

sua história tem alguma importância específica para ser retomado. 

Por fim, a categoria de análise Que história a oralidade revela? considera que, como 

disse Foucault (1969/2012), ao se empreender a história do que foi dito retomam-se os 

enunciados e encontra-se o núcleo da subjetividade fundadora, que está sempre por trás da 

história manifesta. 

Diante do exposto, na presente dissertação será utilizada a Análise Crítica do Discurso 

a partir da compreensão de que, como apontou Foucault (1979/2007), não existe uma 

verdade, mas diferentes discursos postos como verdade. Os dados obtidos na pesquisa 

documental e nas entrevistas serão apresentados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

Achados da Pesquisa de Campo 
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Capítulo IV 

Achados da Pesquisa de Campo 

 

4.1 Inspiração para os nomes atribuídos aos participantes: Makarenko e a Colônia 

Gorki 

 

Os nomes dados aos participantes de Pindobal e do CEA foram inspirados nos jovens 

e profissionais da Colônia Gorki, uma “colônia de reeducação de crianças e jovens órfãos e 

ex-delinquentes” (Leudemann, 2002, p. 117) onde Anton Makarenko desenvolveu um 

trabalho de educador. Anton Semionovich Makarenko (1888-1939) foi um pedagogo 

ucraniano que via a ação pedagógica como frente de ação revolucionária. Em sua formação 

política exerceram influência Lênin e Máximo Gorki (Leudemann, 2002). 

A ideia de utilizar Makarenko e a Colônia Gorki como inspiração veio da admiração 

pelo trabalho desenvolvido pelo pedagogo nessa colônia, como também das semelhanças 

encontradas entre a colônia e as instituições estudadas, em especial Pindobal.  

Entre essas semelhanças está o objetivo da colônia: reeducação de crianças e jovens 

órfãos e ex-delinquentes. Também o fato de a colônia se localizar em uma zona rural e a 

forma como inicialmente os jovens eram tratados (vigilância e punição) foram elementos que 

fizeram a pesquisadora lembrar-se de Pindobal quando leu sobre a colônia. Até a distância 

entre a colônia Gorki e a cidade a fez lembrar: seis quilômetros; aproximadamente a mesma 

que existe entre Pindobal e Mamanguape. 

Os nomes atribuídos foram escolhidos de acordo com alguma característica existente 

nos jovens e profissionais da Colônia Gorki que lembraram os participantes de Pindobal e do 

CEA. Assim, os pseudônimos escolhidos para os ex-internos de Pindobal foram os seguintes: 

Tchobot, Burun, Oprichko, Karabanov, Volokhov e Zadorov. Os codinomes dos ex-

profissionais foram: Iekaterina, Ivanovitch, Lídia e Natália. Quanto aos participantes do 
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CEA, aos educandos foram atribuídos os nomes: Taranets, Gud e Lapot. Já aos profissionais, 

Guliaieva, Ivan e Marussia. 

 

4.2. A Instituição Pindobal: A história acessada 

 

 Os primórdios da história de Pindobal estão relacionados à existência de um engenho 

na área onde, tempos depois, foi construída a instituição. A área se caracterizava por ser uma 

região de progresso açucareiro. Esse engenho pertencia a José Maria Xavier de Carvalho, um 

dos revolucionários de 1817
4
 que, com o fim do movimento, ficou preso na Bahia até 1821 e 

teve seus bens confiscados (Historiador participante; Pinto, 1977). A propriedade pertenceu 

ainda a um capitão, a uma firma comercial e depois foi adquirida pelo governo do estado da 

Paraíba, que foi o responsável por fundar a instituição (Costa, 1986). 

 Pindobal já era o nome dado ao engenho. Segundo relatos de história oral (Iekaterina, 

64 anos; Ivanovitch, 59 anos), esse nome se originou a partir de uma árvore existente na 

região com o nome de Pindoba, segundo um, ou Pindorama, segundo outro. Era uma árvore 

que ficava em frente à instituição e demarcava aquela região, servindo como ponto de 

referência. 

A instituição Pindobal foi fundada durante o governo de João Pessoa (presidente da 

província de 1928 a 1930) por meio do decreto nº 1.606, de 14 de novembro de 1929 (A 

União, 07 ago 1930), com o nome de Centro Agrícola Pindobal, e foi inaugurado em junho 

de 1930 (A União, 09 jul 1983; Costa, 1986; Martins, 1978). O nome de Centro Agrícola era 

o que estava presente no decreto, porém em livros sobre o município de Mamanguape (Costa, 

1986; Rodrigues, 2008) encontra-se o nome Escola Correcional de Pindobal. 

                                                           
4
 A revolução de 1817, a chamada Revolução Pernambucana, diz respeito a um movimento emancipacionista 

levado a cabo pelas províncias de Pernambuco, Paraíba e Ceará. Influenciado pelas ideias iluministas, o 

movimento teve entre suas causas a crise econômica causada pela expulsão dos holandeses e a insatisfação com 

as medidas comerciais adotadas pela Corte portuguesa quando esta se estabeleceu no Brasil. 
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Uma primeira análise que se pode fazer do discurso presente nesses documentos diz 

respeito a essa diferença de nomes. Os documentos oficiais chamam a instituição de Centro 

Agrícola; os livros, de Escola Correcional. Esses dois formatos têm em comum o objetivo de 

oferecer formação profissional e o público ao qual se destinam: os “menores abandonados e 

delinquentes” (Cunha, 2005; Nery, 2006). 

Pindobal foi regulamentada pelo decreto nº 1.672, de 10 de junho de 1930.  Segundo 

esse decreto, a finalidade do Centro era “receber menores delinquentes e abandonados para 

educá-los convenientemente, proporcionando-lhes os meios necessários para voltarem à 

sociedade regenerados e com uma profissão com que possam viver honestamente” (A União, 

11 jun 1930, p. 6). Percebe-se então que o elemento comum aos dois formatos, apresentado 

anteriormente, condiz com este objetivo posto no regulamento. 

Oficialmente, seu público-alvo era constituído de “menores abandonados e 

delinquentes", entretanto relatos de história oral (Iekaterina, 64 anos; Ivanovitch, 59 anos) e 

reportagem de jornal (A União, 09 jul 1983) apontam para uma predominância do público de 

crianças e adolescentes que haviam cometido ato infracional, chegando-se até a chamar a 

instituição de “presídio para marginais perigosos” (Ivanovitch, 59 anos) com a finalidade de 

“prender delinquentes” (A União 09 jul 1983). 

Segundo relatos de história oral (historiador participante), Pindobal tinha um caráter 

de patronato agrícola, no qual havia um regime militar: havia hora para tudo, as crianças se 

comportavam como verdadeiros soldados e iam dormir ao som da corneta. Segundo o 

historiador participante, iam para Pindobal crianças pobres e órfãs, que eram tratadas de 

forma severa e repressiva.  

Segundo o decreto de regulamentação da instituição, as crianças e jovens que fossem 

para Pindobal teriam obrigatoriamente uma profissão de acordo com sua capacidade, além de 

instrução primária e militar, educação física e conhecimentos gerais de agricultura. Os jovens 
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eram enviados para lá pelo juiz de órfãos juntamente com uma ficha, na qual deveria constar 

sua procedência, “grau de temibilidade” e motivos pelos quais estava sendo enviado (A 

União, 11 jun 1930). 

De acordo com o que está posto no decreto de regulamentação (A União, 11 jun 

1930), a faixa etária de crianças e jovens recebidos pela instituição era de 12 a 18 anos. Após 

completarem essa idade, eles eram postos à disposição da autoridade judiciária que 

determinou seu internamento. A equipe de pessoal técnico administrativo da instituição 

contava com diretor, guardas-vigilantes, guardas de turma, instrutor de ginástica e exercícios 

militares, entre outros.  

No decreto de regulamentação constam também eram os deveres do pessoal técnico-

administrativo. O diretor devia, entre outros, fazer constantes palestras sobre moral para 

promover a “reforma do caráter” dos chamados menores, exercer censura na correspondência 

deles, empenhar despesas. Os guardas-vigilantes deviam “fazer a vigilância dos internos”, 

apresentando relatórios escritos das ocorrências. Já o instrutor devia “promover a educação 

física dos alunos, dar instruções militares, conduzir os alunos em forma a todos os lugares 

onde a corporação tenha que comparecer” (A União, 11 jun 1930). Esses “deveres” indicam 

um formato militarizado na instituição, além de um controle e vigilância constantes. 

O decreto regulamenta ainda o regime escolar, o regime econômico, o regime 

disciplinar dos alunos e dos empregados, a admissão de funcionários e sua tabela de 

vencimentos. Chamando a atenção para o regime disciplinar dos alunos, o art. 31 dispõe que 

todos os funcionários da instituição deveriam se esforçar para manter a ordem e a disciplina, 

“com o máximo respeito e a necessária severidade” (A União, 11 jun 1930, p. 7).  

O artigo seguinte afirma que, para se conseguir esse máximo de disciplina, seriam 

empregados castigos, entretanto esse “tratamento para se promover a reforma do caráter dos 
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reclusos” ficou reservado ao regimento interno da instituição. O art. 33 afirma que as turmas 

deviam ser separadas quanto ao grau de perversão (A União, 11 jun 1930). 

O discurso presente no decreto de regulamentação é o discurso jurídico de controle 

dos “menores abandonados e delinquentes” presente no Código de Menores de 1927. Um 

discurso em que educar convenientemente inclui se utilizar de “necessária severidade” para 

manter a disciplina.  

Havia o objetivo de promover a “reforma do caráter” dos chamados menores, o que 

estava diretamente relacionado à utilização de castigos. Entretanto, esses castigos ficaram 

reservados ao regimento interno da instituição, não ficando, assim, explícitos em um decreto 

público. Contudo os relatos de história oral respondem a essa lacuna quando apresentam um 

discurso do cotidiano, de quem viveu aquela realidade: era um regime de severas punições, as 

crianças e jovens apanhavam e sofriam torturas, como a de ficar acorrentados nas cafuas
5
. 

Quando criada, a instituição tinha capacidade para 60 pessoas. Num primeiro 

momento após sua criação, em virtude da luta que assoberbou o estado da Paraíba no período 

pré-movimento de 1930, mais de cem crianças e jovens estiveram abrigados em um ambiente 

de desconforto e abandono (Martins, 1978; Pereira, 2010).   

Após a morte de João Pessoa, a escola passou a se chamar Centro Agrícola Presidente 

João Pessoa, mudança que ocorreu por meio do decreto 1.683 de 06 de agosto de 1930 (A 

União, 07 ago 1930). Também para esse nome houve a denominação correspondente de 

Escola Correcional Presidente João Pessoa, utilizada nos livros (Campêlo, 1935; Costa, 1986; 

Rodrigues, 2008). Uma reportagem sobre as manifestações de pesar pela morte de João 

Pessoa (A União, 28 ago 1930) menciona que, em Mamanguape, o presidente foi lembrado 

pela criação do Centro Agrícola de Pindobal.  

                                                           
5
 Celas com grades de ferro utilizadas como punição. 
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No governo de Argemiro de Figueiredo, que durou de 1934 a 1940, a instituição 

passou a denominar-se Escola Profissional Presidente João Pessoa (Costa, 1986). Segundo 

Lima (2008), a escola profissional faz parte de um programa de educação profissional, que 

tem como objetivo formar mão-de-obra para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, 

disciplinar as camadas populares. 

Durante a década de 1940, Pindobal foi dirigida por padres holandeses da 

congregação Coração de Jesus, por meio de um contrato de comodato entre o governo do 

estado e a congregação, que teve fim no ano de 1950. Essa foi a chamada “época dos padres”, 

na qual havia um regime muito rigoroso, as crianças e jovens apanhavam e sofriam punições, 

humilhações e torturas, como a de ficar acorrentados nas cafuas, que eram celas com grades 

de ferro (Iekaterina, 64 anos; Ivanovitch, 59 anos; A União, 09 jul 1930).  

Segundo Rodrigues (2008), em 1942 a instituição era composta por sala de refeição, 

dormitório, almoxarifado, rouparia e alfaiataria, casa de farinha, capela, oficinas de sapataria, 

pavilhão, salas de aula, entre outros. Lá eram oferecidos cursos profissionalizantes de 

sapataria, carpintaria, alfaiataria, práticas agrícolas e industriais rurais. A média anual de 

internos nessa época era de 155. 

Com a extinção do contrato de comodato com a congregação, a escola voltou à 

administração do Estado da Paraíba. Na década de 1950 uma diretora com formação em 

serviço social foi enviada à escola. Ela formou uma equipe de professores com formação no 

magistério, contratou assistentes sociais, criou uma oficina de música. Ela ficou na instituição 

até a década de 1960 e teve grande aceitação entre  alunos e funcionários. Vale ressaltar que 

o cargo de diretor de Pindobal era um cargo político, o que fazia com que o diretor mudasse 

sempre que o governador do estado mudava (Iekaterina, 64 anos). 

A existência das punições; o fato de o público-alvo ser principalmente de “menores 

delinquentes”, segundo relatos de história oral; e o “grau de temibilidade” que deveria constar 
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na ficha das crianças e jovens para lá enviados; todos esses elementos presentes no início da 

história de Pindobal contribuíram para a formação de um imaginário negativo sobre a 

instituição, a ponto de servir como “ameaça” utilizada por pais e mães do estado quando 

queriam que seus filhos lhes obedecessem. 

O contexto do tratamento dado a crianças e jovens que cometiam atos infracionais 

nessa época pode ser visto através de reportagens de jornal (A União, 13 ago 1958; O Norte 

12 out 1958). Utilizavam-se os termos “quadrilhas de pivetes”, “menores delinquentes” e 

“batedores de carteiras”, e havia declarações em favor do recuo do início da responsabilidade 

penal de dezoito anos para catorze, feitas pelo então ministro Bento de Faria
6
. 

A partir da metade da década de 1960, durante o governo de João Agripino (1966 – 

1971), outro diretor foi enviado a Pindobal. Este empreendeu reformas na estrutura da 

instituição, instalou novas oficinas e fundou um curso ginasial com professores contratados 

de Mamanguape. No ano de 1977 foi criado um colégio estadual na própria região de 

Pindobal, o que facilitou para os alunos da instituição, que antes precisavam ir a pé até a 

cidade de Mamanguape para estudar, uma distância de aproximadamente seis quilômetros 

(Costa, 1986; Iekaterina, 64 anos). 

Na década de 1980, durante o governo de Wilson Braga (1983 a 1986) a instituição 

mudou novamente de nome, passando a ser chamada de Centro Educacional do Menor – 

CEM / Mamanguape, que era ligado à Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor Alice de 

Almeida – FEBEMAA. 

Segundo relatos de história oral (gestor do estado participante), nessa época a 

instituição era destinada a “menores com desvio de conduta”, ou seja, os que não tinham boa 

convivência familiar e/ou viviam nas ruas. O gestor de políticas públicas da época enfatizou 

                                                           
6
 Antonio Bento de Faria foi ministro do Supremo Tribunal Federal em 1925, foi nomeado Procurador-Geral da 

República em 1931e exerceu a presidência da Suprema Corte de 1937 a 1940 (STF, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/1940
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que Pindobal “não era para infratores; estes iam para o CEA”, segundo suas próprias 

palavras. O CEA nessa época era chamado Centro Educacional do Menor – João Pessoa. 

Neste contexto, questiona-se: se tinham público-alvo e características diferentes, por que as 

duas instituições tinham o mesmo nome? 

De acordo com o gestor participante, em Pindobal havia assistência psicológica, 

social, pedagógica e cursos profissionalizantes. Nessa época, com o patrocínio da 

FUNABEM, houve mudanças principalmente na estrutura física: reativação da minigráfica, 

ampliação do refeitório e do pavilhão, compra de uma Kombi. Mantiveram-se também 

atividades que já existiam, como a escola de ensino primário, a plantação de hortaliças e o 

trabalho na casa de farinha.  

No ano de 1983, foi publicada no jornal A União uma matéria intitulada “Uma nova 

Pindobal. Na colônia agrícola não há mais torturas nem humilhação”, que fez parte de uma 

série de reportagens intitulada “O problema da criança abandonada”. Esta reportagem 

enfatiza a mudança no tratamento dado ao interno de Pindobal, que deixou de ser feito com 

torturas e punições – como era na década de 1930, segundo a reportagem – para ser de 

“recuperação do menor abandonado”, onde as crianças estudam e trabalham (A União, 09 jul 

1983, p. 13).  

A matéria traz a imagem negativa construída acerca de Pindobal na Paraíba e a fala do 

diretor da instituição, afirmando que aquela imagem não condizia mais com a realidade; 

aborda a rotina na instituição e os cursos profissionalizantes; cita exemplos de jovens que 

eram internos e que, ainda assim, passaram no vestibular ou conseguiram um estágio; ressalta 

que nenhum deles era preso em Pindobal e que, diferentemente das décadas anteriores, não 

eram mais os “menores perigosos” que iam para lá, mas “os abandonados”, segundo os 

termos da reportagem (A União, 09 jul 1983, p. 13).  
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Segundo relatos de história oral, essas mudanças em Pindobal foram de 

responsabilidade do gestor de políticas públicas na época, da direção da instituição e também 

do juiz de menores e do desembargador, preocupados com a humanização no tratamento às 

crianças. O projeto de mudanças incluía a ampliação do quadro de psicólogos e assistentes 

sociais, pois muitas crianças de lá apresentavam distúrbios (jornalista participante).  

Observando com atenção o título da matéria, vê-se que, apesar de o nome da 

instituição agora ser Centro Educacional do Menor, a manchete é “Uma nova Pindobal”. O 

nome oficial aparece apenas dentro do texto. Junto a ele é utilizada também a denominação 

Colônia Agrícola, o que gera o sentido de que, apesar das mudanças de denominação ao 

longo da história da instituição, o nome Pindobal com seu formato de colônia agrícola é que 

ficou no imaginário e possivelmente também nas práticas. 

O contexto do “problema da criança abandonada” nessa época pode ser visto através 

das outras reportagens que também fizeram parte da referida série, as quais trazem uma 

preocupação com o número de crianças abandonadas, que chegaria a 50 milhões (A União, 

06 jul 1983); uma reflexão sobre como a indiferença da sociedade continuava produzindo 

“marginais”; a opinião de uma psicóloga de que a causa das infrações cometidas pelas 

crianças poderia estar em desajustes familiares, más influências e também na fome, miséria e 

desnutrição (A União, 07 jul 1983). 

Uma última reportagem desta série especial traz uma mesa redonda com a 

participação do juiz de menores, um desembargador, um psicólogo e o delegado da Delegacia 

de Menores. Nesta, eles criticam métodos como o trancafiamento, chamando-os de 

ultrapassados, errados e abusivos; chamam a atenção para a relação do problema do “menor” 

com os problemas econômicos; falam sobre a adoção e sobre a necessidade de que o Estado 

invista nesta questão. Na mesma página, o gestor do estado afirma o importante papel da 
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sociedade na busca das soluções para o “problema da criança abandonada”, e fala sobre as 

metas de sua gestão (A União, 10 jul 1983). 

No ano seguinte ao da publicação desta série de reportagens – que demonstra uma 

preocupação com a questão da criança abandonada, enquanto a matéria específica sobre 

Pindobal trata das mudanças na instituição –, foi publicada uma reportagem intitulada “Fuga 

de Pindobal. Menores tentaram, ainda, incendiar a cozinha”, que noticiou a fuga de quatorze 

jovens do Centro Educacional do Menor em Mamanguape (A União, 17 jan 1984).  

Segundo a reportagem, os jovens fugiram doze horas após sua chegada à instituição. 

Inicialmente eles seriam enviados pelo juiz da Vara de Menores para o Centro Educacional 

do Menor em João Pessoa, porém esta não pôde recebê-los por estar passando por reformas. 

O juiz afirmou na reportagem que Pindobal havia perdido o caráter de escola correcional 

desde 1966, tornando-se uma escola profissionalizante e passando a se voltar para os 

“menores abandonados, carentes e não periculosos”. Assim, ao mandar “menores 

delinquentes” para lá, corria-se o risco, segundo o juiz, de eles fugirem e de influenciarem os 

“não infratores” (A União, 17 jan 1984).  

Segundo o vice-diretor, em sua fala ao jornal, na instituição havia a oportunidade de 

aprendizado gráfico, mecânica e marcenaria, porém ele afirmou que “nenhum desses cursos 

interessa a menores viciados”. A reportagem finaliza citando o exemplo de uma criança que 

foi para lá por ter sido abandonada em um orfanato e que passou em seleção para uma escola 

agrícola. Vale ressaltar que a reportagem está localizada no caderno “geral”, mas na mesma 

página que trata de uma fuga de ladrões do presídio de segurança máxima (A União, 17 jan 

1984). 

Mais uma vez se utiliza na manchete “Fuga de Pindobal” e não “Fuga do Centro 

Educacional do Menor – Mamanguape”, por exemplo. O juiz afirma, na reportagem, que 

Pindobal agora é uma escola profissionalizante, voltada para os “não periculosos”, usando 
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suas próprias palavras. Contudo, se é assim, por que jovens que seriam enviados para o CEM 

João Pessoa foram enviados para lá? Por que Pindobal foi escolhida como uma alternativa ao 

CEM João Pessoa? O conteúdo desta matéria surge como uma contradição à fala do gestor do 

estado de que Pindobal tinha mudado e não era mais destinada a infratores. 

Questiona-se ainda: se Pindobal era uma escola profissionalizante porque a manchete 

se intitula fuga de Pindobal? Por que os que lá estavam foram tratados como fugitivos? 

Observa-se, assim, que há a presença de dois discursos: um que afirma a mudança de 

Pindobal, em relação a seu público-alvo e a seus objetivos. E outro que traz Pindobal da 

forma como se fixou no imaginário coletivo: um local para “marginais”, “criminosos”.  

Uma das implicações desses discursos é que as crianças e jovens que lá estão acabam 

sendo criminalizados (e não criminosos) apenas por estarem lá, mesmo tendo passado 

cinquenta anos após a criação da instituição. A partir desses discursos pode-se refletir 

também que parece haver, por parte dos gestores das políticas públicas e da própria 

instituição, uma tentativa constante de combater esse imaginário, de afirmar que Pindobal não 

é mais assim.  

 Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a FEBEMAA foi extinta e 

em seu lugar criou-se a Fundac – Fundação do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente 

Alice de Almeida. Pindobal, entretanto, deixou de pertencer ao Estado e atualmente se chama 

Centro de Educação Produtiva – Pindobal e é de responsabilidade do poder judiciário de 

Mamanguape (Ivanovitch, 59 anos; Rodrigues, 2008). 

Durante o desenvolvimento da pesquisa teve-se acesso a uma carta-denúncia do 

Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Região Litoral, a qual 

trouxe a público a situação das crianças e adolescentes abrigados atualmente
7
 em Pindobal. 

Segundo a carta, lá são utilizados surras e aprisionamento como forma de castigar os 

                                                           
7
 Anos de 2011 e 2012. 
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adolescentes “mal disciplinados”. Há a utilização também de uma cela como “cantinho da 

reflexão”. Segundo a carta, os próprios adolescentes relataram ficar mais de dois dias neste 

local, a depender de seu comportamento. A carta finaliza solicitando ao Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente uma visita à instituição para formalizar a 

denúncia. 

  

4.3 A Instituição CEA: A história não acessada 

 

O Centro Educacional do Adolescente – CEA foi criado na década de 1960 com a 

denominação Centro Educacional do Menor – CEM/João Pessoa, no bairro de Mangabeira, e 

era vinculado ao Departamento do Menor da Secretaria do Trabalho e Serviço Social do 

estado. Essa instituição foi criada com o objetivo de ser um internato para crianças e jovens, 

apenas do sexo masculino, considerados em “situação irregular", de acordo com o Código de 

Menores vigente na época (Souza, 2010). 

Na mesma época de sua criação, estava sendo implementada em âmbito nacional a 

FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e quinze anos mais tarde, em 25 

de novembro de 1975, a lei estadual nº 3.815 criou a FEBEMAA nos moldes de outras 

Febems estaduais. 

De acordo com a lei 3.815/75, a FEBEMAA executará a Política Nacional do Bem 

Estar do Menor. Entre suas competências, estão a prestação de assistência aos “menores 

desassistidos, abandonados, infratores e excepcionais” e a adoção de medidas capazes de 

prevenir ou corrigir as causas da “desassistência, abandono, desajuste e delinquência do 

menor”. O CEM/João Pessoa então passou a ser uma unidade da FEBEMAA.  

A partir dos anos de 1990, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

a FEBEMAA obteve uma nova organização e passou denominar-se Fundac – Fundação 



104 

 

Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida, através da lei estadual nº 

5.743, de 09 de junho de 1993 (Governo do Estado da Paraíba, 2012). 

Nesse contexto, o CEM/João Pessoa também precisou se adaptar às novas diretrizes 

presentes no ECA, como a extinção do termo menor no nome da instituição e a visão da 

criança e do adolescente como sujeitos de direito e na condição de pessoas em 

desenvolvimento. Assim, o CEM passou a se chamar CEA – Centro Educacional do 

Adolescente. Não apenas mudou de nome como precisou elaborar uma nova proposta 

pedagógica, o que, contudo, não garante, necessariamente, outra lógica e novas práticas. 

Esta proposta pedagógica, datada de julho de 1996, dispõe que o CEA tem como 

público-alvo o adolescente do sexo masculino autor de ato infracional, dos 12 aos 18 anos, 

que seja encaminhado pelo juiz da infância e da juventude. Seu objetivo geral é assegurar a 

aplicação de medida sócio-educativa de internação ou semiliberdade, visando a recuperação e 

a reabilitação, segundo os princípios do ECA (Governo do Estado da Paraíba, 1996). 

Em 1996, o CEA tinha capacidade para atender 74 adolescentes, sendo 54 no regime 

de internação, 08 no de internação provisória e 12 no de semiliberdade. Tratando 

especificamente da medida de internação, o objetivo do CEA, segundo esta proposta, é 

promover o atendimento aos adolescentes privados de liberdade, oportunizando-lhes 

vivenciarem situações e experiências que os conduzam a superarem seus “comportamentos 

violentos, destrutivos e conflitivos” (Governo do Estado da Paraíba, 1996). 

O documento com a proposta pedagógica do CEA traz ainda sua estrutura física (área 

administrativa, área de saúde, área para alimentação, almoxarifado, área para oficinas, 04 alas 

para dormitórios, salas de aula, entre outros); o plano de como deve ser o atendimento ao 

adolescente; as concepções filosóficas da instituição; uma tabela com a rotina diária de 

atividades, cada uma com seu horário correspondente; e o quadro de pessoal técnico-
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administrativo (diretor, assistente social, psicólogo clinico, psicólogo educacional 

odontólogo, educador social, entre outros). 

Segundo a mesma proposta pedagógica, entre as atribuições do psicólogo clínico, 

estão prestar atendimento psicoterápico com sessões individuais semanais ao adolescente 

autor de ato infracional; realizar entrevista preliminar com o adolescente; aplicar testes 

psicológicos; realizar entrevista com familiares do adolescente; emitir pareceres psicológicos 

e laudos, levantar a história de vida do adolescente; levantar a capacidade do adolescente de 

refletir sobre o ato infracional cometido; entre outras. 

Já ao psicólogo educacional, de acordo com a proposta, compete: utilizar métodos e 

técnicas psicopedagógicas que visem contribuir para o ajustamento pessoal e social do 

adolescente; proceder acompanhamento individual e de grupo com os adolescentes; aplicar 

testes psicológicos para auxiliar a equipe técnica no estudo de caso; desenvolver trabalho 

articulado com o pedagogo; esclarecer os adolescentes sobre seus direitos e deveres de 

acordo com o ECA; entre outros. 

Observa-se que as atribuições do psicólogo clínico e do psicólogo educacional 

apresentam poucas diferenças entre si e trazem, de forma geral, uma prática individualizante, 

semelhante às práticas dos psicólogos com os adolescentes em conflito com a lei na época da 

FUNABEM. Com base nessa proposta pedagógica, questiona-se: por que a presença de um 

psicólogo clínico entre os profissionais da instituição nessa época? Seria uma forma de 

patologizar os jovens? Qual a representação que se tem de um profissional de Psicologia para 

trabalhar neste tipo de instituição? 

Continuando o processo de adaptação às novas exigências impostas pelo ECA, no ano 

de 1995 o CEA passou por uma reforma em seu prédio, que durou cerca de um ano, tendo em 

vista que as condições das instalações físicas já haviam sido questionadas pelas autoridades 

competentes (Souza, 2010).  
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De acordo com relatos de história oral (Guliaieva), que muitas vezes trazem o que não 

está dito nos documentos oficiais, na época do Código de Menores o tratamento com os 

adolescentes era de repressão e violência e, mesmo após o Estatuto, por permanecer um 

resquício do Código de Menores, segundo as palavras da participante, ainda houve problemas 

de agressão entre agentes e adolescentes. 

Em 2010, o CEA apresentou ao CMDCA um documento intitulado “Plano de Ação 

Estratégica 2009”, como parte do processo de recadastramento da instituição. De acordo com 

este documento, o perfil dos institucionalizados no CEA se compõe de jovens provenientes 

de famílias com problemas de desemprego e trabalho precário, pobreza, baixo nível de 

escolarização, violência familiar, vitimização de crianças e adolescentes, abandono e 

negligência por parte dos familiares, dependência química, entre outros. Pode-se perceber na 

elaboração deste perfil, um foco na família, em detrimento das questões sociais (CMDCA, 

2010). 

Neste Plano de Ação Estratégica constam as competências do profissional de 

psicologia da instituição, não mais havendo as especialidades clínica e escolar 

separadamente. Entre suas competências estão: avaliação dos adolescentes a cada seis meses 

ou sempre que os gestores do juízo solicitarem, fornecendo laudos e pareceres psicológicos, 

com a finalidade de subsidiar a autoridade judiciária; atendimentos individuais para fins 

avaliativos; escutas psicológicas; atendimentos grupais e familiares; encaminhamentos para 

psicoterapias; oficinas psicopedagógicas; entre outros. Apesar de este ser um documento de 

2009, ele não apresenta diferenças significativas em relação às atribuições do psicólogo 

constantes no documento de 1996. 

Conforme documento escrito pelo funcionário da Fundac, nos dias atuais o CEA está 

vivenciando mudanças em seu contexto para se adequar ao que dispõe a lei nº 12.594 de 18 

de janeiro de 2012, que instituiu o Sinase. A capacidade de atendimento da unidade é de 62 
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adolescentes, porém são atendidos 158. Assim, uma das ações em andamento é a construção 

de um Centro Socioeducativo, que será destinado ao atendimento de adolescentes em medida 

socioeducativa de internação; sua estrutura está sendo construída de acordo com as diretrizes 

do Sinase. 

 

A seguir serão apresentadas as análises das entrevistas semiestruturadas. A 

organização se deu de forma a responder às categorias de análise em cada grupo de 

participantes; algumas foram destacadas como subtópicos (por exemplo: Quem fala? De onde 

fala?), outras dentro do texto (regularidades, dispersões, etc.), as quais estão destacadas em 

negrito. 

 

4.4 Práticas punitivas, institucionalização e processo de subjetivação nos discursos dos 

ex-internos de Pindobal 

 

4.4.1 Quem fala? 

 

 Nas entrevistas dos ex-internos de Pindobal pôde-se perceber que “quem fala” são 

pessoas que passaram, durante a infância e/ou a adolescência, por uma experiência de 

institucionalização marcada por punições físicas, mas que avaliam positivamente sua 

passagem por Pindobal. São também pessoas jovens que apresentam um histórico de 

institucionalização em sua trajetória de vida e que atribuíram a isso o fato de possuírem 

determinadas características pessoais. 

 Em relação às punições físicas, alguns participantes apresentaram um discurso 

nominado ao se referir à palmatória como bolo e fizeram uso de palavras comumente 

utilizadas com animais, como adomar e jaula, para se referir a si próprios e a seus colegas. 

Isso pode ser visto na fala de Burun: “Eu levei aqui uma camada de bolo porque eu fugia e 



108 

 

voltava (...) aí botava eu na cafua ali, era um prisídio que tinha ali de ferro, nós ficava lá, 

inté se adomar (...)”. (Burun, 1950
8
), como também na fala de Volokhov: “Eu cheguei a 

levar (...) um tapa que passei oito dias sangrando (...). Pegaram esse rapaz (...) e colocaram 

lá numa jaula (...), num lugar que tinha uma grade”. (Volokhov, 1960).  

Ao serem perguntados sobre o que achavam dos castigos, a maioria dos ex-internos de 

Pindobal respondeu como sendo algo positivo, tendo um deles até mesmo utilizado até a 

palavra inevitável, o que gerou para a pesquisadora efeito de sentido um sentido de que houve 

uma internalização de um discurso institucional das punições físicas como única forma de 

obediência às regras: “Na época eu não achava bom não. Na época! Mas hoje eu vejo que 

era preciso, tá vendo, você amadurece, vai começando a ver que se não fizesse aquilo virava 

bagunça (...) Aquela disciplina tinha de ser tomada, né?”. (Volokhov, 1960). 

Perguntados a respeito do que a passagem por Pindobal representou em suas vidas, os 

participantes a avaliaram positivamente, uns em termos do que o aconteceu após sair de lá, 

outros apontando que passar pela instituição proporcionou uma ampliação de sua visão de 

mundo. Como exemplo, temos o seguinte trecho: “Representou muito bom pra mim porque, 

muito bom é, me recuperei, me casei (...), constituí família, num tá bom? Pra mim tá bom, 

pior é eu, ave Maria, tá bom demais” (Burun, 1950). 

 O “quem fala” pôde ser visto também no histórico de institucionalização presente na 

trajetória de vida dos participantes, mais especificamente de Volokhov e Zadorov, algo que 

constitui seus processos de subjetivação. Volokhov relatou que desde criança viveu em 

instituições e denominou sua vida de bagunça. Porém contou sua trajetória de 

institucionalização como algo positivo, pois devido às instituições ele não partiu para o lado 

agressivo, segundo suas próprias palavras. Como exemplo, tem-se o enunciado abaixo: 

                                                           
8
 Após cada fala dos ex-internos e ex-profissionais de Pindobal consta entre parênteses o nome atribuído ao 

participante e a década em que ingressou em Pindobal. 
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Então, ele me vendo lá procurou saber de quem eu era filho e aí me trouxe aqui pro 

abrigo de menores (...) do abrigo fui transferido pra Pindobal. (...) Eu não fiquei no 

Pindobal logo de imediato não, porque eu era muito criança (...). Depois fui interno no 

Recife (...) depois voltei e vim pra Pindobal. Aí (...) quando fui entrar tava com 17 

anos (...) Foi uma bagunça tão grande a minha vida que é uma coisa incrível 

(Volokhov, 1960). 

 

Também Zadorov viveu em instituições desde a infância até a juventude, por isso 

considera sua passagem por Pindobal algo de muita importância em sua vida. É neste sentido 

que ele diz “Pindobal pra mim foi meu pai, minha mãe (...) a gente que não tinha um 

amparo, isso aqui foi tudo pra gente” (Zadorov, 1980).  

“Quem fala” diz respeito também a participantes que atribuíram determinadas 

características pessoais atuais à institucionalização. Os enunciados a seguir demonstram essa 

ideia:  

“Se você me perguntasse até que ponto você ir pra Pindobal (...) lhe atingiu 

psicologicamente eu te direi: atingiu e muito. Hoje eu sou (...) um pouco desarrumado 

(...). Eu começo uma coisa e não termino (...). Tudo isso influi, porque a orientação de 

um pai e de uma mãe em benefício de um filho é bem diferente do que eu passei. Aí 

você me pergunta: outros tão desse jeito? Eu te digo: estão, talvez pior do que eu (...) 

(Oprichko, 1950). 

 

Eu fui uma pessoa que (...) teve a infância muito tumultuada (...), fiquei muito preso 

no colégio, tudo sendo mandado e comandado por alguém, por terceiro (...). Eu 

lembro que quando eu saí daqui era aquela pessoa tímida, parecia que tava dentro de 

uma concha (...). Era aquela pessoa assim pra baixo, todo com medo. (...) Tem relação 

com o internato (...) como um todo, né? A gente ficou naquele mundo todo bitolado, 

determinado, você não tinha uma convivência (...). (Volokhov, 1960). 
 

 Alguns participantes ressaltaram a importância em suas vidas de uma das diretoras de 

Pindobal. Burun, por exemplo, fala de sua relação institucional com Pindobal 

transversalizada pela diretora em diversos momentos da entrevista, o que gera um sentido de 

que ele começou a se constituir enquanto sujeito após a presença dela em sua vida. Isso pode 

ser visto quando ele chora ao dizer que ela “... foi a número um da escola (...). O que eu sou 

hoje, que fui aluno da escola, não tinha nada, cheguei aqui a troco de bolo e ela me casou, 

deu uma casa pra eu morar (...)” (Burun, 1950). Todos esses enunciados da categoria de 
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análise “Quem fala” podem ser analisados como aspectos que fazem parte do processo de 

subjetivação dos participantes. 

 

4.4.2 De onde fala? 

 

 Os participantes utilizam uma referência contextual para falar; eles falam de um lugar. 

Alguns ex-internos falam do lugar de abandonado, alguns do lugar de jovens pobres que 

cometeram ato infracional, outros do lugar de institucionalizados, e todos do lugar de ex-

internos de Pindobal, com todas as implicações que isso acarreta. 

Em relação ao lugar de abandonado, este pôde ser visto quando os participantes 

contam que não foram criados por seus pais, como vê-se na fala a seguir: “(...) eu... [silêncio 

por 3 segundos] num fui criado com pai não, meu pai deixou minha mãe com seis filhos, né? 

Pronto. Até a data de hoje nunca mais eu soube, ninguém soube notícia, né? É” (Tchobot, 

1940). 

 O lugar de jovem pobre que cometeu ato infracional aparece quando os participantes 

são perguntados sobre o motivo de terem ido para Pindobal: “eu dei uma cutucada num, né? 

Dei uma furada num, né?” (Tchobot, 1940), e também quando falam sobre a forma como 

chegaram à instituição: “Vim no carro da polícia, naquele tempo chamava viuvinha (...). E 

vinha dois soldado acompanhado comigo (...) ingemado, que é pra num correr né? [risos]” 

(Burun, 1950).  

Já o lugar de institucionalizado e o de ex-interno de Pindobal pode ser identificado 

principalmente quando os participantes narram o que aconteceu com eles após saírem da 

instituição, utilizando expressões como entrar na sociedade propriamente dita e enfrentar a 

sociedade. Vejamos: 



111 

 

A pior fase da vida do ser humano pra (...) quem é institucionalizado (...) é a fase dos 

17 anos, 18, que você vai sair da instituição (...). Você passar dez anos e não conhecia 

a rua, num conhecia família (...) talvez você tenha medo de enfrentar a sociedade 

porque você só conhece isso, certo? (Zadorov, 1980). 

 

Além desta dificuldade de enfrentar a sociedade, os participantes contam também 

histórias de discriminação devido ao estigma de “ter sido aluno de Pindobal”, como pode ser 

visto nos enunciados a seguir: “Quem é daqui foi ladrão e criminoso, mas eu num matei nem 

uma mosca! (...) Eu acho que eu vou morrer e dentro do caixão ainda vai ter discriminação” 

(Oprichko, 1950).  

“Eu lembro de uma época que eu já estava perto de sair daqui, eu e meu irmão (...). A 

gente foi a Mamanguape comprar roupa e a gente foi preso (...) Todo mundo conhecia 

as pessoas de Pindobal pelo corte do cabelo” (Zadorov, 1980). 

  

Alguns participantes falaram do lugar de aluno do chamado ginásio e do lugar de 

parente de alguém que exerceu alto cargo na hierarquia administrativa do estado da Paraíba, o 

que constituiu dispersões em relação aos outros participantes. 

 O lugar de aluno do ginásio em Mamanguape é o lugar da elite dos estudantes ou 

classe privilegiada, segundo as palavras dos participantes. Entre as implicações de ocupar 

este lugar está a possibilidade de não ser incluído no regime militar imposto aos demais e de 

ser convidado para dar palestras aos outros. Isto pode ser visto no trecho a seguir:  

Os chamados estudantes (...), aquilo que chamava a classe privilegiada. (...) A gente 

(...) não estava mais enquadrado naquele regime militar (...), já era um grupo separado 

porque a gente já tinha o padrão escolar diferente (...). A gente dava palestra (...) 

(Karabanov, 1960).   

 

Paradoxalmente, os que faziam parte dessa chamada classe privilegiada continuavam 

ocupando o lugar de aluno de Pindobal (usando as palavras de Karabanov), uma instituição 

que estava localizada na zona rural, distante da cidade, com todas as implicações que isto 

pode trazer:  
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A gente que era (...) a elite dos estudantes de lá (...), a gente tinha que ir a pé de 

Pindobal pra Mamanguape pra ir pra escola. (...). No tempo do sol era uma poeira 

danada (...) e em tempo de chuva a gente tinha que atravessar o rio a nado 

(Karabanov, 1960). 

 

 Já o lugar de parente de alguém que exerceu serviços administrativos teve como 

implicação, por exemplo, a forma como o participante chegou a Pindobal. Diferentemente 

dos outros participantes, ele pôde optar: acompanhou a diretora para conhecer a instituição e 

decidiu estudar lá.  

 

4.4.3 Que discursos aparecem? 

 

 Entre os discursos que apareceram nas entrevistas dos ex-internos de Pindobal, 

constituíram-se como regularidade os seguintes: o discurso da existência de um formato 

militar em Pindobal, o da profissionalização como forma de recuperar os jovens e o discurso 

do imaginário acerca de Pindobal.  

 O discurso da existência de um formato militar em Pindobal pode ser identificado 

quando os participantes falam sobre: a forma de comunicação da instituição, que era através 

do toque da corneta; o fato de os alunos serem chamados pelo número; o corte do cabelo; as 

filas; e os horários bem definidos na instituição. Um dos ex-internos, inclusive, falou sobre a 

utilidade que esses elementos tiveram pra ele, o que caracterizaria um discurso pressupondo 

uma prática. Isso pode ser visto no trecho abaixo: 

O sistema de comunicação com a administração era por corneta. Tinha a hora de 

dormir (...) tinha a alvorada, a corneta tocava pra almoçar (...). Inclusive isso serviu 

pra nós quando fomos servir no quartel. (...) Quando eles viam que a gente sabia tudo 

marchar (...) diziam: “já foi de Pindobal? Já, sim senhor” (Oprichko, 1950). 

 

 O discurso da profissionalização como forma de recuperar os jovens pôde ser 

identificado em praticamente todas as entrevistas, nas quais os participantes utilizaram 
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expressões como “gente boa” e “cidadão de bem”. Exemplos de falas deste discurso podem 

ser vistos na entrevista de Oprichko: “(...) hoje eu conheço pessoas que são barbeiros, que 

aprenderam lá. Outros são alfaiates, (...) economistas, engenheiros (...), medicina, tudo lá da 

escola” (Oprichko, 1950) e na de Zadorov: “Até a década de 89 se recuperava muita gente. 

Você vai encontrar daqui médico, hoje a gente tem um gerente do banco do Brasil (...), 

fuzileiro naval, palhaço, e acima de tudo cidadão de bem, né?” (Zadorov, 1980). 

 Já o discurso do imaginário em torno de Pindobal está relacionado à ideia 

disseminada de que Pindobal era lugar para marginais, ladrões e criminosos, usando as 

palavras dos próprios participantes. Vejamos: “Pindobal teve uma imagem muito negativa 

(...) nos inícios da Escola e aquilo ficou tradicional, ficou acompanhado” (Volokhov, 1960). 

“Na consciência coletiva do estado a referência Pindobal já era uma referência negativa. 

„Ah, de Pindobal?‟ (...) Ex-aluno de Pindobal é um marginal. Era a conclusão lógica que se 

tinha né?” (Karabanov, 1960). “Naquela época existia um estigma muito grande, quando o 

filho fazia uma coisa ruim, o pai dizia logo „vou te levar pra Pindobal‟” (Zadorov, 1980). 

 Nas entrevistas dos ex-internos de Pindobal emergiram também os seguintes 

discursos: um discurso de Pindobal como cadeia para menores de idade; um do trabalho 

como punição; um discurso sobre um disciplinamento institucional que molda o sujeito; um 

da punição física como uma forma de disciplinar o comportamento; um discurso sobre os 

castigos como tendo a função principal de manter as normas da instituição; e um discurso de 

crianças e jovens em situação de rua como inimigos sociais.  

O discurso de Pindobal como uma cadeia para menores de idade foi identificado 

na entrevista dos participantes que foram internos na instituição no início de seu 

funcionamento, época em que tem raiz o estigma de Pindobal como um espaço para 
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marginais e criminosos
9
. Este discurso emergiu quando a instituição apareceu associada à 

cadeia para adultos, parecendo substituí-la, como a seguir: “Fui preso, tirei dois mês na 

cadeia (...) De lá vim praqui porque num tinha idade pra cadeia, eu era de menor, 

né?”(Tchobot, 1940).  

Já o discurso do trabalho como punição emergiu principalmente nas entrevistas de 

participantes das décadas de 1940 e 1950 e constitui uma dispersão em relação às outras 

entrevistas, pois a maioria dos outros participantes apontou o trabalho como sendo formador, 

educativo. Como exemplo tem-se o trecho abaixo: 

“Naquele tempo era couro e trabalho (...), a regra era essa aqui. (...) Tijolo na cabeça e 

o guarda atrás com um cipó (...). Aí eu tinha que fugir mermo, eu era da rua, não 

queria trabalhar, aí quando me castigava pra trabalhar eu desaparecia. E couro. Aí eu 

desaparecia, ia mimbora (...)” (Burun, 1950). 

 

 O discurso da existência de um disciplinamento institucional que molda o sujeito 

pôde ser apreendido, por exemplo, na fala de Volokhov sobre a forma como os jovens 

deveriam se comportar dentro da instituição, como a seguir: “Nas horas de refeições (...) não 

podia entrar que nem um bicho, aquela loucura, como um animal (...). Então tinha que 

organizar por turma” (Volokhov, 1960). 

Os participantes apresentaram também um discurso das punições como uma forma 

de disciplinar o comportamento. Isso gerou para a pesquisadora um efeito de sentido de 

que houve uma internalização de um discurso institucional; e mais do que isso: para alguns 

participantes, houve uma reprodução desse discurso, o que pode ser visto quando Zadorov, 

por exemplo, se remete à sua atuação profissional atual. Vejamos: 

Eu nunca achei como punição, sabe (...) eu achei que você faltou a sua obrigação (...). 

Às vezes dava um tapa, né? Pegava na orelha, mas a gente sabia que a gente tinha 

extrapolado (...), ninguém morreu por causa disso (...). Não (...) que eu fui oprimido 

                                                           
9
 Conforme consta na página 92, na época descrita Pindobal foi dirigida por padres, por meio de um contrato de 

comodato entre o Estado e a Congregação Coração de Jesus. 
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eu vou querer ser opressor, né, mas assim, a gente sempre resolveu as nossas questões 

de mal comportamento até com práticas mais severas (Zadorov, 1980). 

 

 Outro discurso que foi possível identificar diz respeito aos castigos como tendo a 

função principal de manter as normas da instituição. Este apareceu quando um dos 

participantes narrou uma briga entre ele e outro jovem (na qual ele lhe quebrou os dentes) em 

que não houve castigo, porém estes eram aplicados quando as regras institucionais não eram 

obedecidas. Vejamos: “Castigo sempre tinha, mas (...) era mais assim questão do menino ser 

rebelde, „rapaz chegue na hora‟, (...) e aí os meninos iam pra lá e passava da hora de chegar 

(...) chegava atrasado e muitos deles apanhavam” (Volokhov, 1960). 

Este discurso gerou para a pesquisadora um efeito de sentido de que, para a 

instituição, parecia ser pior não chegar na hora para entrar na fila do que um interno brigar 

com o outro a ponto de lhe quebrar os dentes. 

 Por fim, o discurso de crianças e jovens em situação de rua como inimigos sociais 

apareceu quando um participante falou sobre a existência em Pindobal de alguns jovens que 

em sua opinião não deveriam estar lá: “tinha alguns, alguns lá que num era pra estar lá (...). 

Mas tinha porque não tinha onde botar esse povo (...), deixar no meio da rua era uma 

agressão à sociedade” (Karabanov, 1960). 

 Nas entrevistas dos ex-internos de Pindobal puderam ser identificadas também 

algumas contradições. Zadorov, por exemplo, falou algo e, momentos depois, falou o 

contrário. Nesse sentido, ao falar sobre as fugas de Pindobal, ele diz: “Ninguém fugia na 

época, né? Porque era tudo distante. (...) Mas tinha gente que fugia, né? Sempre tinha um ou 

dois que fugia” (Zadorov, 1980). 

Quando perguntado sobre a existência de punições para os fugitivos e quais seriam, 

ele afirmou: “num tinha punição quando voltava não” e depois afirmou: “A gente tinha, 
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assim, um quarto aqui chamado cafua, né? E muitas vezes as pessoas eram colocadas na 

cafua (...). Isso era mais pra os fugitivos” (Zadorov, 1980). 

O conjunto destas contradições gerou para a pesquisadora um efeito de sentido de que 

o participante, inicialmente, intenta falar sobre Pindobal como algo positivo. Entretanto, ao 

longo da entrevista, esse discurso inicial vai dando lugar ao aparecimento de outros discursos, 

contraditórios em relação ao primeiro.  

 

4.4.4 A partir de que grande acontecimento se reconta a história? 

  

 Os ex-internos de Pindobal contaram suas histórias a partir de determinados 

acontecimentos. Alguns começaram a contar a partir do fato de terem sido abandonados ou 

terem perdido os pais. Outros a partir da administração de uma das diretoras da instituição, 

outros ainda a partir de algum problema de saúde que os acometeu. 

 As pausas, silêncios e choros geram um sentido de que estes foram acontecimentos 

marcantes em suas histórias, alguns destes tendo dado início, inclusive, às trajetórias de 

institucionalização pelas quais passaram os participantes. 

 

4.4.5 Que história a oralidade revela? 

 

A oralidade dos ex-internos de Pindobal revelou a história de jovens pobres, 

institucionalizados, que foram mandados para Pindobal por terem sido abandonados ou por 

terem vivido em situação de rua e cometido atos infracionais.  

Jovens que, pelo fato de serem pobres e estarem nas ruas, eram considerados pelas 

autoridades como potencialmente perigosos e, portanto, necessitavam ser institucionalizados, 
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como uma forma de disciplinar ou, utilizando as palavras de Burun, uma forma de “adomar” 

e “emendar” o sujeito.  

Jovens que foram internos em uma instituição que recebia tanto crianças e jovens 

abandonados como os que tinham cometido ato infracional; o que havia em comum era o fato 

de serem pobres. Jovens que, apenas por terem sido internos nesta instituição, sofreram 

discriminação e foram criminalizados. Jovens cujo processo de subjetivação se formou a 

partir da vigilância, da norma, da não oportunização de autonomia, pois estiveram sempre 

sendo mandados e comandados por alguém. 

 

4.5 Práticas punitivas, institucionalização e processo de subjetivação nos discursos dos 

ex-profissionais de Pindobal 

 

4.5.1Quem fala? 

 

Nas entrevistas dos ex-profissionais de Pindobal, o “quem fala” ora aparece como 

“eu”, ora aparece como “a gente”, ou seja, o sujeito do enunciado em alguns trechos da 

entrevista é o próprio autor da formulação e em outros, o sujeito é a equipe de profissionais 

e/ou a categoria profissional. Como exemplo do “a gente”, temos: “A gente tinha um 

trabalho de equipe, era assistente social, a psicóloga e eu (...), entendeu?” (Iekaterina, 

1960). “O serviço social ele é muito abrangente, entendeu, e a gente tem vários tipos de 

atividade (...)” (Lídia, 1980). 

Isso constituiu uma regularidade nas entrevistas dos profissionais de Pindobal, algo 

que, pela interpretação da pesquisadora, tem a ver com a relação do profissional com outros 

no mesmo lugar que ele, a qual não seria uma relação de superioridade, mas horizontal, de 

trabalho compartilhado. 
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 “Quem fala” são também profissionais que dizem gostar do trabalho que fazem, 

porém alguns não tinham tido formação específica e nem experiência para trabalhar com 

aquela demanda e foram para a instituição devido a uma indicação política. Esse é o caso, por 

exemplo, de Ivanovitch:  

Aí vem a questão de emprego, né? (...) Não tinha condições assim de realmente 

praticar aquilo que eu tinha estudado (...). Então fui atrás de político. (...) Não posso 

dizer que fui pra lá por competência (...). Uma coisa política você sabe como é (...) 

né? (...) Muitas coisas tem que ser de acordo como o pessoal quer, não como a gente 

gostaria que fosse (Ivanovitch, 1980). 

 

4.5.2 De onde fala? 

 

Os ex-profissionais de Pindobal utilizam uma referência contextual para falar, pois o 

que dizem não é dito de qualquer lugar; eles falam do lugar de profissionais de Pindobal e 

alguns também do lugar de conhecedores da região. 

Uma das implicações de falar do lugar de profissional que ficaram visíveis nas 

entrevistas foi a de que este é um lugar de saber e poder, no sentido de ser alguém que diz 

saber qual o caminho certo e que, por isso, teria o poder de orientar os internos ou suas 

famílias a seguir esse caminho. Além disso, esse alguém tem também o poder de sancionar o 

desligamento dos jovens, de decidir pela volta ou não deles para casa. Isso pode ser visto nos 

trechos abaixo: 

 (...) a gente tem vários tipos de atividade (...), acompanhar o adolescente assim em 

situação de risco como um todo, né? Lá eles ficavam durante seis meses, (...), um ano, 

dependendo do desenvolvimento, da evolução de cada um, né? Aí depois, com o 

tempo, a gente sanciona o desligamento, assim, autorizado pelo juiz e eles voltavam 

pra casa (Lídia, 1980). 

 

(...) a gente (...) orientava, né, na questão de (...) projeto de vida (...) que o caminho 

certo era o estudo, né, a profissionalização (...). E muitas vezes, assim, a família 

também não ajudava (...) mas aí a gente fazia um trabalho também com ela (...) 

orientando que não deixasse seus filhos à vontade, que não era assim (Natália, 1980). 
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Já o lugar de conhecedor da região foi visto por alguns participantes como algo 

positivo, mas em outros momentos como algo negativo, o que pode ser visto neste trecho da 

fala de Iekaterina: Todos os diretores que chegavam aqui, eles (...) sempre me pediam 

orientação (...) pelo fato (...) de eu já conhecer a realidade (...) (Iekaterina, 1960) e no de 

Ivanovitch: Isso aí por uma parte foi bom, por outra não (...) „Ah, [Ivanovitch? Ivanovitch] é 

meu amigo‟, isso já prejudica muito o trabalho da gente, né? (Ivanovitch, 1980). 

 

4.5.3 Que discursos aparecem? 

 

A partir de um conjunto de diferentes enunciados presentes nas entrevistas dos ex-

profissionais, puderam ser identificados diversos discursos: um da diferenciação entre 

Pindobal como internato e como abrigo; um discurso de crianças que cometeram atos 

infracionais como sendo perigosas; um discurso que aponta a profissão como forma de 

recuperação; um discurso da existência de um imaginário em torno de Pindobal; um discurso 

de culpabilização da família e do próprio jovem pelo envolvimento nos atos infracionais e um 

discurso de tutela dos jovens de Pindobal. 

O discurso da existência de uma diferenciação entre Pindobal como internato e 

como abrigo emergiu na entrevista dos ex-profissionais quando eles falaram sobre a história 

da instituição. Segundo eles, Pindobal funcionou como internato após sua fundação e depois 

mudou, se tornando um abrigo. Os participantes definiram internato relacionando-o com o 

público-alvo da instituição, ou seja, Pindobal era internato quando recebia infratores; depois 

passou a receber abandonados, usando as palavras dos participantes. Como exemplo, tem-se 

a fala abaixo: 

Pra você entrar no internato você tinha que se comunicar aí porque era infrator (...). 

Em 40. (...) E tinha presídio, viu? (...) O presídio, grande, podia botar muito 

adolescente lá, né? E a cafua era como se fosse uma espécie de isolamento (...). Tem 
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uma história de ex-funcionários que chegavam até a amarrar a criança com corrente 

(...). Era terrível (Iekaterina, 1960).  

 

Entretanto, nesse discurso apareceram contradições. Iekaterina, por exemplo, falou 

que Pindobal recebia infratores na década de 1940. Todavia, em outro momento, ela fala que 

em sua época de profissional, que se iniciou na década de 1960, deu aulas para uma turma de 

infratores – utilizando, inclusive as palavras “educador” e “guarda” como se fossem 

sinônimas. Esta contradição gerou um efeito de sentido na pesquisadora que fez ela se 

questionar se a época de Pindobal como internato apresentaria, assim, tantas diferenças da 

época em que funcionou como abrigo.  

 O discurso de crianças que cometem ato infracional como sendo perigosas 

emergiu quando os participantes falaram sobre o perfil dos jovens que iam para Pindobal; 

este pode ser visto na seguinte fala: “(...) conseguimos uma gratificação para os 

funcionários, entendeu, de periculosidade pelo fato de eles estarem trabalhando aqui no 

interior e também trabalhar com crianças, entre aspas, infratores” (Iekaterina, 1960).  

 Ainda sobre o perfil dos jovens que estavam em Pindobal, os participantes destacaram 

que as crianças e jovens iam para Pindobal devido a causas como abandono e pobreza, 

quando as mães não tinham condições de criar, segundo as palavras dos próprios 

participantes. 

Nas entrevistas dos ex-profissionais foi identificado também um discurso que aponta 

a profissão como forma de recuperação, ou até, pode-se dizer, como forma de salvação, 

para usar as palavras de alguns participantes. Os ex-profissionais associaram ter uma 

formação superior a “subir na vida”, a ter “sucesso”. Como exemplo, temos o seguinte 

trecho: “E encaminhamentos a cursos profissionalizantes também (...) um mérito da equipe, 

onde a gente conseguiu, é, salvar muitos adolescentes, né? É como eu disse a você, a gente 

tem, já teve oficial de justiça, né, é, marceneiro, outros e outras profissões” (Natália, 1980). 
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O discurso do imaginário em torno de Pindobal aparece quando um dos 

participantes conta que convivia com os jovens e profissionais de lá, como pode ser visto 

abaixo:  

Quando eu fazia o primário (...) tinha aluno de Pindobal que estudava lá. (...) Ele era 

muito discriminado e tal (...). Porque Pindobal tinha aquela coisa de marginalidade 

(...) eu lembro que quando eu era pirralho, até minha mãe mermo dizia „se você 

começar a dar trabalho eu boto você em Pindobal‟ (...). Dizem lá que extraíam dente 

lá dentro sem anestesia, só de castigo (...) (Ivanovitch, 1980). 

 

 Quanto ao discurso de culpabilização da família e do próprio jovem pelo 

envolvimento nos atos infracionais, este constituiu uma regularidade entre os participantes 

e pode ser visto no trecho abaixo: 

(...) às vezes filhos de famílias desestruturadas que não, não tinha condições assim de 

ficar com eles em casa (...). Às vezes famílias separadas, né, isso era muito frequente 

lá (...). Porque você sabe, um adolescente quando muda de pensamento, de vida, (...) 

acompanhado por outros colegas e tudo, aí os pais perde o controle, não todos né, 

aqueles que for fraco (Lídia, 1980).  

 

Nestes trechos, a utilização das expressões “família desestruturada”, “família 

separada” e “aqueles que for fraco” gerou na pesquisadora um efeito de sentido de que a 

participante estaria trazendo em seu discurso uma espécie de classificação de tipos de 

famílias e de características pessoais de pais que facilitariam para que o envolvimento dos 

filhos em atos infracionais e também um modelo de família nuclear.  

 Quanto à responsabilização do próprio jovem, esta emergiu nas falas em que utilizou-

se a negativa do verbo “querer” dando uma ideia de que o futuro do jovem, e também seu 

envolvimento com os atos infracionais, seria fruto apenas de sua escolha e vontade, segundo 

a interpretação da pesquisadora: “Assim, minha época mesmo teve muito adolescente que não 

queriam nada (...). Porque a gente sabe que também tinha muitas (...) mães, que dava o 

apoio e ele não queria, preferia tá na rua, preferia usar a cola dele, tá entendendo?” 

(Natália, 1980). 
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 Já o discurso de tutela dos jovens internos em Pindobal pôde ser identificado, no 

conjunto de enunciados, quando houve utilização de palavras derivadas de verbos como 

“acompanhar” e “observar”, o que pode ser visto no seguinte trecho:  

(...) durante o tempo, assim, que a gente convivia com eles lá trabalhando, a gente 

acompanhava, né, o comportamento, enfim, toda vida deles (...) na escola (...), tinha, 

é, atendimento assim (...), médico (...) a gente sempre ficava, é, observando e 

acompanhava o tempo todo (...). Aquilo era tudo anotado (...) e o aluno que se 

comportasse bem aí a gente levava pra os passeio, entendeu? Os que não se 

comportassem ficava em casa, não saía (Lídia, 1980). 

 

Emergiram também contradições nos discursos dos ex-profissionais. Uma destas foi 

identificada nas falas de Ivanovitch quando ele está falando sobre as fugas de Pindobal: em 

alguns momentos o participante diz que Pindobal era um ambiente aberto onde os alunos não 

eram presos. Porém, ele conta que quando os jovens fugiam, eram pegos na capital e 

enviados para a delegacia central, onde a equipe de Pindobal já buscá-los e levá-los 

novamente à instituição. Percebe-se aí a contradição: se os alunos não eram presos por que 

eram considerados fugitivos e obrigados a voltar para a instituição?  

Essa contradição no discurso levou a pesquisadora a interpretar que, com a expressão 

“estar preso”, Ivanovitch estaria se referindo apenas à estrutura física da instituição, a estar 

em um lugar fechado, com grades. Entretanto, apesar de os jovens de Pindobal não terem 

vivido literalmente “atrás das grades”, havia práticas de controle e práticas punitivas na 

instituição que, de certa forma, os prendiam.  

 

4.5.4 A partir de que grande acontecimento se reconta a história? 

  

Alguns dos ex-profissionais contaram sua história a partir de um acontecimento 

marcante. Esse foi o caso de Ivanovitch, que contou sua história a partir do fato de não ter 
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tido formação específica e nem experiência para trabalhar com aquela demanda. Esse foi um 

acontecimento marcante que ele repetiu diversas vezes durante a entrevista. 

 

4.5.5 Que história a oralidade revela? 

 

A oralidade dos participantes revelou uma história contada a partir do lugar de 

profissional de Pindobal, o que implica em discursos diferentes dos discursos dos ex-internos, 

pois aquele seria em um lugar de saber e poder; um profissional que diz saber o “caminho 

correto” que os internos devem seguir e que tem o poder de acompanhar e observar a vida do 

jovem, que pode decidir pela volta ou não desse jovem para casa. Em suma, um profissional 

que tutela os jovens da instituição. 

 A oralidade também revelou a história de Pindobal como uma instituição que teve 

diferentes formatos ao longo do tempo, porém com algumas continuidades, como a existência 

de práticas punitivas, independentemente da década e formato de funcionamento da 

instituição; e o tratamento do jovem que saía da instituição como um fugitivo. O que gera o 

sentido de que os “abandonados”, as crianças “de rua”, ou seja, crianças e jovens pobres, 

continuaram sendo criminalizados.  

A partir do discurso que traz as crianças que cometeram ato infracional como sendo 

perigosas, a oralidade dos ex-profissionais revelou também a história de uma associação entre 

situação de pobreza e periculosidade. É nesse sentido que o jovem pobre, e não qualquer 

jovem, é criminalizado, considerado perigoso e internalizado. Porém ele poderá ser “salvo” 

através da profissionalização. Isso também foi trazido quando os ex-profissionais emitiram o 

discurso da profissão como uma forma de recuperação. 

A partir de um discurso de culpabilização da família e do próprio jovem pelo 

envolvimento nos atos infracionais, a oralidade revela uma história de não atribuição da 
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responsabilidade ao Estado. A culpabilização do jovem e de sua família desloca o foco do 

plano social, das condições de pobreza e da não garantia de direitos em que eles vivem, 

enfatizando apenas o plano individual. Traz, assim, uma ideia de que a diferença entre os 

jovens que foram alunos de Pindobal e outros jovens estaria apenas na personalidade e na 

“estrutura familiar”. 

 

4.6 Práticas punitivas, institucionalização e processo de subjetivação nos discursos dos 

educandos do CEA  

 

4.6.1 Quem fala? 

 

Nas entrevistas dos educandos do CEA pôde-se identificar que, nos enunciados, os 

sujeitos ocupam diferentes posições. Além disso, o “quem fala” pode ser identificado quando 

os participantes falam sobre as práticas punitivas existentes na instituição, e nas implicações 

da institucionalização na subjetividade. 

Em relação às diferentes posições ocupadas pelo sujeito, o “quem fala” ora aparece 

como “eu”, ora como “a gente”, ora como “a pessoa”, ou seja, o sujeito do enunciado em 

algumas falas é o próprio autor da formulação, e em outras o participante fala pelo conjunto 

de jovens que cumprem medida de internação no CEA.  

Em relação à “pessoa”, sua utilização aponta sinais de uma não individualização, uma 

não singularidade, como se todos os jovens que cumprem medida de internação no CEA 

fossem uma só pessoa; é a institucionalização padronizando, controlando e retirando dos 

jovens aspectos de subjetividade. Vejamos na fala de Gud: “Eu estudava, não era envolvido 

(...). É um culto, as irmãs vêm, oram pela gente, aí (...) elas dá uns papel pra gente 
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desenhar” (Gud
10

) e na de Lapot: “Eu estudava e trabalhava aí depois eu entrei nessa vida 

aí (...). A pessoa vê quem é amigo da pessoa, quem não é. Lá fora é bom demais, (...) todo 

mundo diz que é amigo da pessoa (...)” (Lapot). 

O “quem fala” pode ser identificado também quando os participantes falam sobre as 

práticas punitivas existentes no CEA, práticas estas que vão constituindo seu processo de 

subjetivação. Segundo eles, as punições aplicadas no CEA são: ficar no quarto sem poder sair 

e sem ver televisão, ficar sem visita e ser mandado para o isolado.  

Solicitados a descrever o isolado, chamado por alguns de “lá atrás”, os participantes o 

caracterizaram como uma cela pequena, suja, esquecida e que possui baratas e escorpiões. 

Um enunciado sobre o isolado pode ser visto abaixo: 

Ôxe, é um negócio muito ruim, é cheio de barata, escorpião... aí às vezes a pessoa vai 

pra lá e volta doente (...). Eles deixa a pessoa lá. Se a pessoa num ficar pedindo pra 

sair de lá, deixa a pessoa lá uns dois mês, um mês... (Lapot). 

 

Quando a pesquisadora perguntou aos participantes o que eles achavam dos castigos, 

ela pôde interpretar, a partir de algumas respostas, que houve uma internalização de um 

discurso institucional da necessidade do castigo para disciplinar o comportamento, como 

pode ser observado no trecho que segue: “É... bagunçou tem que ser punido, né? (...) 

Merecendo levar castigo (...), se fez algum... algum boy aí, tem que punir ele (...)” (Taranets). 

Entretanto, algumas respostas se constituíram como uma dispersão em relação às 

outras entrevistas, pois, segundo a interpretação da pesquisadora, trouxeram uma visão crítica 

a respeito dos castigos, como pode ser visto no exemplo abaixo: 

Tem umas regras que a pessoa tem que entender, mas aquele isolado ali... o diretor 

tem que procurar ajeitar, hômi, o pessoal vai bom e volta doente, pode até pegar uma 

doença de pele (...) às vezes os agentes pega a pessoa pra botar no isolado, bate na 

pessoa, não é um negócio muito bom não (Lapot). 

 

                                                           
10

 No caso dos participantes do CEA consta entre parênteses apenas o nome a ele ou a ela atribuído. 
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 A respeito deste novo dado que emerge na fala de Lapot, de os agentes baterem nos 

educandos, a pesquisadora quis saber se acontece com frequência ao que ele respondeu: 

Acontece, de vez em quando acontece. Lapot falou também sobre o castigo de ficar sem 

visitas, trazendo, na interpretação da pesquisadora, uma visão crítica: “(...) É um negócio que 

a pessoa não pode ficar, sem a visita, a pessoa tá aqui preso, mas fica sem visita, fica sem 

ver a família da pessoa, a pior coisa que tem. Não era pra existir aqui não” (Lapot). 

 O “quem fala” está relacionado também às implicações da institucionalização na 

subjetividade, que podem ser vistas quando a pesquisadora pergunta aos educandos o que a 

passagem pelo CEA está representando em suas vidas. De forma geral, eles responderam que 

o tempo que estão passando na instituição é um tempo perdido; que é algo triste, pois a 

pessoa vive presa; e que é uma maneira de prolongar a vida. Isso pode ser visto nos 

enunciados abaixo: 

Isso é embaçado, né? Um negócio que não tem futuro não pra vida de ninguém não 

(...). Pra entrar pra vida é fácil. Pra sair de novo, fazer a volta pra mudança de vida aí 

já é meio complicado (...). Bom, tô passando um pouquinho mais vivo (...) se eu 

tivesse na rua podia já tá morto (...). A gente não sabe o dia de amanhã, eu posso sair 

hoje mesmo e posso morrer hoje, só quem sabe é Deus mesmo, o dia que ele quiser 

me levar ele leva (...) (Taranets). 

 

Perdi mais um ano da minha vida. (...) Não passei natal em casa (...) nem dia das mães 

nem nada, passei aqui dentro, não vi a família. (...) Mas fiz besteira e tem que pagar 

mesmo, não posso fazer nada só esperar (Gud). 

 

“Quem fala” são também jovens que traçam uma trajetória que se constituiu a partir 

dos inimigos que fizeram durante sua história de vida, mas também que querem mudar de 

vida, segundo suas próprias palavras, o que se constituiu como uma repetição na entrevista 

de alguns participantes. Isso pode ser visto nas falas abaixo: 

Se ajuntou, pegou o revólver ali quando arrumar inimigo (...) aí pra sair demora. (...) 

Não pode ir pra igreja (...) comer à vontade, só como olhando pra trás, com raiva (...). 

O cara, eu sei lá, dormindo... não pode escutar uma zuada que ele já... assustado (...). 

Os inimigos que eu tenho num sei nem quem era, tem umas partes que eu sei, tem uns 

que num sei nem quem era (Taranets). 



127 

 

 

(...) tô pensando em sair daqui, mudar de vida, essa vida num dá pra ninguém não (...) 

trabalhar, ajudar meu pai e minha mãe (...). Eu vou ter que fazer (...) que é o, o 

trabalho do homem. Tem que botar a mulher dentro duma casa e tomar conta dos seus 

filhos (Lapot). 

 

Esta última fala apresenta um discurso do papel do homem como provedor de sua 

família, do que é esperado dele na sociedade, discurso este que constitui o processo de 

subjetivação do participante. Em todas essas falas do participante a respeito das práticas 

punitivas existentes no CEA pode ser identificado o “quem fala”, pois estas vão constituindo 

seu processo de subjetivação.  

 

4.6.2 De onde fala? 

 

Os educandos do CEA falam do lugar de jovens pobres cumprindo medida sócio-

educativa de internação por terem cometido ato infracional, o que acarreta diferentes 

implicações.  

Uma destas implicações pode ser vista quando eles são perguntados pela pesquisadora 

sobre a forma como chegaram à instituição, ao que eles respondem que foram levados em 

uma viatura policial. Isto demarca um lugar de jovens pobres que são criminalizados, na 

medida em que são transportados em uma viatura policial e, ao chegar à instituição, passam a 

viver preso, segundo as palavras dos próprios participantes.  

Ao serem perguntados os motivos pelos quais ingressaram no CEA, o lugar de onde 

os participantes falam assume uma característica peculiar. Vejamos a fala de Gud: “(...) 

comecei a vender drogas e comecei na vida. Aí quando foi na primeira vez „rodei‟ por 

assalto e pronto, e fui acusado de sequestro e agora só homicídio” (Gud) e a fala de Lapot: 
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[Pesquisadora: Por que você entrou aqui, por que você veio pra cá?] “Acusado de homicídio e 

tráfico de droga e porte ilegal de arma” (Lapot).  

 Nas falas acima, percebe-se que, ao invés de dizerem “sequestrei”, “trafiquei” e 

“cometi homicídio”, ou mesmo “matei”, os educandos dizem “fui acusado de”. Estes 

enunciados parecem se relacionar com formulações pertencentes a um contexto – 

provavelmente comum a eles – de processos e interdiscursos jurídicos; em suas fichas na 

instituição provavelmente há o registro do motivo de eles terem ido para o CEA, a sua 

“acusação”.  

Isto gerou na pesquisadora um efeito de sentido de que os participantes parecem 

não reconhecer este lugar como seu, o que faz com que eles ocupem outro lugar, como se 

estivessem repetindo algo que foi dito sobre eles, não se posicionando enquanto sujeitos da 

ação. 

 

4.6.3 Que discursos aparecem? 

 

 Nas entrevistas dos educandos do CEA foram identificados diversos discursos: um 

discurso das virtualidades; um da responsabilização individual; um discurso de resistência; 

um discurso de um formato de presídio no CEA; um sobre o tempo que se alonga dentro da 

instituição; um discurso do profissional de Psicologia como tendo um papel de acolhida e 

aceitação, mas também um papel punitivo e disciplinar; e um discurso do saber/poder do 

profissional de Psicologia.  

 O discurso das virtualidades é um discurso de que pessoas consideradas “erradas”, 

como também as que se envolvem com elas, merecem morrer. Já as pessoas “de bem”, os 

pais de família não merecem. Destaca-se que em alguns momentos os participantes utilizam 
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“a gente”, gerando um sentido de que eles se consideram pessoas erradas. Abaixo se tem 

um exemplo de fala que traz este discurso: 

(...) tem pessoa que não merece morrer não né, pai de família aí, gente de bem (...). 

Tem mulher que „as vez‟ merece mesmo, né, que se mete com bandido errado aí (...). 

Umas namoram com gente errada aqui dentro (...). Quem tem que sofrer é a gente, né 

não? Sofre o marido, namorado, que é errado, né? (Taranets) 

 

Já o discurso da responsabilização individual apareceu na entrevista de Taranets, 

quando ele falou o que achava das oficinas oferecidas pela instituição: “É, sair de uma 

condição pra mudar de vida, os outros tá mudando pode mudar a da gente aí, né? Pega 

quem quiser isso aí, quem não quiser... (...)”. Identifica-se neste trecho uma 

responsabilização individual quando Taranets utiliza o verbo “querer”, o que gerou na 

pesquisadora um efeito de sentido de que para “mudar de vida” basta que o educando 

queira aproveitar as oportunidades, como as oficinas, por exemplo. 

 Nos enunciados dos educandos também pôde ser identificado um discurso de 

resistência, no que diz respeito ao que eles relatam de sua relação com os agentes do CEA. 

Vejamos: “Porque se é bagunça, os cara tem muita cabeça esquentada, aí quer entrar no 

pátio, quer dá nos boy (...). A gente também num fica parado não, tem que reagir também, 

vai pra cima deles lá se ele vier na gente, né?”(Taranets). 

O discurso de resistência está presente também quando os educandos contam que 

quando os agentes não são punidos, eles vão ao diretor exigir sua punição e se isto não 

acontece, bagunçam e tocam fogo para que sua reivindicação seja atendida. 

 O discurso de um formato de presídio no CEA foi identificado pela pesquisadora a 

partir da utilização, pelos participantes, de determinadas palavras e expressões comuns a uma 

linguagem de detentos, como sentença, banho de sol, preso e cela, como pode ser visto no 

seguinte trecho: “(...) É bom, né, pra a pessoa sair dentro da cela (...) porque preso direto 

não é bom não (...). A pessoa não é bicho pra tá preso” (Lapot).  
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Já o discurso do tempo que se alonga dentro da instituição emergiu quando a 

pesquisadora perguntou aos participantes o que eles achavam da rotina do CEA. Vale 

ressaltar que a pergunta foi feita após eles falarem sobre as oficinas e sobre suas atividades de 

artesanato. Entre as respostas temos a de Gud: “(...) ficar direto 24 horas dentro da cela, 

assistir só televisão é ruim, a gente quer alguma coisa pra se distrair, passar o tempo mais 

rápido” e a de Lapot: “O artesanato que nós faz, os quadros, nós faz pra passar o tempo. (...) 

A pessoa, pra não ficar parado, pra num ver o tempo passar, tem que fazer isso mesmo”. 

Quando perguntados a respeito de seu relacionamento com os psicólogos e psicólogas 

da instituição, os participantes emitiram um discurso do profissional de Psicologia como 

tendo um papel punitivo e disciplinar, mas também de acolhida e aceitação. O primeiro 

pode ser visto no trecho a seguir: “Meu comportamento é bom, eu não tenho problema com 

nenhuma psicóloga, me atende bem... tem problema nenhum não. (...) Dá uns conselhos bom 

à pessoa (...)” (Lapot).  

Esta fala de Lapot gerou na pesquisadora um efeito de sentido de que se seu 

comportamento não fosse bom ele teria problemas com a psicóloga, o que aponta um 

discurso da Psicologia como tendo um papel punitivo. Já o papel de acolhida e aceitação pode 

ser visto na fala abaixo: 

O relacionamento com ela amizade mesmo, como fosse irmã, ela fala comigo, dá 

conselho, fica falando, aí eu fico escutando (...) pergunta a eu da família, eu falo a ela 

e alivia mais a mente, aí, quando eu termino de falar com ela eu peço pra ligar pra 

minha mãe. [Pesquisadora: Você sabe quais atividades ela desenvolve aqui?] Acho 

que só isso mesmo. Fazer avaliação da gente e mandar pro advogado e enviar pro juiz 

(Gud). 

 

Entretanto, na fala acima há também um discurso do saber/poder do profissional de 

Psicologia: um profissional que fica falando enquanto o educando fica escutando, que utiliza 

o seu saber para fazer a avaliação dos educandos, saber este que tem o poder de avaliar pela 

saída ou não dos jovens da instituição. 
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4.6.4 A partir de que grande acontecimento se reconta a história? 

 

 Os educandos do CEA contaram suas histórias a partir de determinados 

acontecimentos: a mudança para outra cidade, o momento em que começou a usar drogas e os 

tiros que levaram. Falando sobre os tiros, um dos participantes diz: 

Eu penso nesse bicho aqui, num tem esse bicho aqui, que fez isso comigo aqui? 

[apontando para a área onde levou um tiro] (...) Eu penso em mudar (...) não é mentira 

não (...) falam de Deus lá (...). Eu falo de Deus aqui agora tô alegre, chega dá vontade 

de chorar (...). Daqui a meia hora, o pensamento meio ruim, só me lembro dele, desse 

aqui [apontando para a área onde levou um tiro]. Se não fosse ele acho que já tinha 

ido mimbora já (...). Espero também que, no dia que eu sair vou ser forte também, né? 

(Taranets) 

 

 Falas como essas, contadas muitas vezes com lágrimas nos olhos, geram um sentido 

de que estes foram acontecimentos marcantes nas histórias dos educandos.  

 

4.6.5 Que história a oralidade revela? 

 

A oralidade dos educandos revelou histórias de jovens pobres que estão passando por 

um processo de institucionalização durante a adolescência, processo este que é constituinte de 

sua subjetivação. Jovens que foram levados para a instituição pela polícia, o que aponta o 

lugar em que foram postos pela sociedade: um lugar de criminalizado, de alguém tratado 

como criminoso e perigoso. 

São histórias de jovens que dizem ser fácil “entrar pra vida”, porém para sair, para 

fazer a volta pra mudança de vida, é difícil. Por isso, alguns apresentam um discurso 

religioso, quando não vêem saída diferente da morte para a sua situação. Outros, todavia, 

repetem ao longo da entrevista o seu desejo de mudar de vida e questionam a eficácia de 

algumas regras e castigos. 
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A oralidade revelou também um discurso que aponta características semelhantes a um 

formato de presídio no CEA, fator que difere do que preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

  

4.7 Práticas punitivas, institucionalização e processo de subjetivação no contexto dos 

profissionais do CEA 

 

4.7.1 Quem fala? 

 

Nas entrevistas dos profissionais do CEA identifica-se que, nos enunciados, eles 

ocupam diferentes posições. Assim, o “quem fala” ora aparece como “eu”, ora como “a 

gente” ou “nós”, sendo que o segundo se refere à equipe de psicólogos da instituição. Desse 

modo, ao serem perguntados, por exemplo, sobre como ingressaram no CEA os profissionais 

respondem como “eu”.  

Já ao falar sobre as dificuldades encontradas no trabalho, por exemplo, eles 

respondem como “a gente”, se referindo à equipe de psicólogos do CEA. Isto gera um 

sentido de que o lugar institucional se dá na relação horizontal com a equipe de psicólogos. 

“Quem fala” são profissionais que dizem gostar e se identificar com o trabalho, mas 

também que afirmam não ter formação específica para trabalhar com aquele público, o que 

pode ser visto na fala abaixo:  

Eu não decidi, fui direcionado pra lá, não tive a opção de escolher (...). No concurso 

não teve essa formação específica (...), quando eu assumi eu procurei (...) ler mais 

profundamente sobre a área e fiz a especialização na área pra ajudar no trabalho do 

dia-a-dia (Ivan). 

 

4.7.2 De onde fala? 
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Os participantes falam do lugar de psicólogas e psicólogo do CEA, o que implica um 

lugar de saber e de poder; um lugar de quem diz saber o que é legal e por isso teria o poder de 

orientar os educandos para uma vida melhor, segundo as palavras dos próprios participantes. 

Teriam o poder também de, através do acompanhamento e das avaliações, influenciar na 

decisão do juiz pela saída ou não dos jovens da instituição. 

 

4.7.3 Que discursos aparecem? 

 

A partir do conjunto dos enunciados que fizeram parte das entrevistas dos 

profissionais do CEA, podem ser identificados os seguintes discursos: um discurso de 

responsabilização da família e dos pares pelo envolvimento do jovem nos atos infracionais; 

um de responsabilização do contexto social; um discurso de tutela dos educandos do CEA; 

um do castigo como medida disciplinar; um discurso dos educandos do CEA como 

provenientes de classes baixas; um da vigilância em relação aos educandos e um discurso de 

uma Psicologia que foca no indivíduo. 

O discurso da responsabilização da família e dos pares pelo envolvimento do 

jovem nos atos infracionais emergiu quando a pesquisadora perguntou aos participantes o 

quê, em sua opinião, causa esse envolvimento. Uma das respostas foi a seguinte: 

Pra mim, a causa mesmo gira em torno (...) não só da pobreza porque a gente vê 

quando os pais são realmente juntos (...) e lutam pela educação do filho não acontece 

muito essas coisas, mas quando um só fabrica o menino e deixa lá (...) ou então 

quando o pai é alcoólatra (...) é uma sequência de coisas que mexe com o emocional, 

com a cabeça da pessoa (...). Mudar a cabeça de uma pessoa que já, desde criança, já 

vem com aquilo (...) e que a família já é a referência dele, aí se torna difícil 

(Guliaieva). 

  

Percebe-se neste trecho a presença de um discurso individualizante, que põe a 

responsabilidade apenas na família pelos atos infracionais cometidos pelo filho, que fala do 
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pai alcoólatra, por exemplo, não como uma questão de saúde pública, mas gerando um 

sentido de que seria uma questão de escolha e irresponsabilidade. 

Entretanto emergiu também um discurso de responsabilização do contexto social, 

principalmente quando falou-se sobre o alcance dos objetivos da instituição, sobre os motivos 

do envolvimento dos jovens com os atos infracionais e sobre a reincidência deles. Uma fala 

representativa deste discurso pode ser vista abaixo:  

É o contexto social que eles vivem, influenciado pela mídia e a sociedade capitalista 

(...) a gente (...) quer pertencer a esse círculo, o adolescente também quer (...) não 

tendo a facilidade de um pai que compre um tênis da moda pra ele (...) ele vê o roubo 

(...) vê a facilidade de obter aquilo que ele quer (...). O contexto social que o 

adolescente volta quando ele sai (...) volta pra uma sociedade (...) onde ele vivia, 

então ele vai ser coagido a voltar porque se ele não voltar ele vai ser perseguido ou até 

morto (Ivan). 
  

Nesta fala, percebe-se que o participante fala do contexto social, pondo foco no 

aspecto do consumo. Destaca-se também a expressão “volta para a sociedade”, a qual gera 

um efeito de sentido de que o educando quando está no CEA não estaria na sociedade. Ivan 

inclui também o papel da família nesse contexto social que leva o jovem à reincidência, o que 

pode ser visto na seguinte fala:  

Não tem uma perspectiva também da família, né, de fornecer pra ele outro meio (...). 

Então, a facilidade que ele tem pra voltar é muito grande justamente por eles não 

terem esse acompanhamento dedicado dos pais (...). Porque se a família (...) não tá 

preparada também, fica propício o adolescente a voltar a cometer atos infracionais 

(Ivan). 

 

Ao falarem sobre as atividades que desenvolvem na instituição, pôde ser identificado, 

no conjunto de enunciados de alguns profissionais, um discurso de tutela dos educandos do 

CEA, que diz respeito ao profissional acompanhar o adolescente, anotar as informações e 

querer saber o nível em que eles estão. Vejamos: 

(...) A gente faz uma pequena entrevista com eles pra saber o nível deles, as 

colocações, e depois a gente vai anotando no dia-a-dia (...) a gente faz todo esse 
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acompanhamento do adolescente que é pra chegar (...) à avaliação que era 

encaminhada para o juiz, que era não, que é (Guliaieva).  

 

Quanto ao discurso do castigo como medida disciplinar, este possui algumas 

diferenças se comparado aos discursos sobre os castigos que emergiram nas falas dos 

educandos, pois o primeiro emergiu a partir do lugar de profissional do CEA. 

A denominação, pelos profissionais, de medida disciplinar apresenta um discurso de 

que ficar sem visitas e ser mandado para o isolado, por exemplo, são medidas necessárias 

para que se discipline o educando. Isso pode ser visto no trecho abaixo: 

[Pesquisadora: Quais são os castigos administrados pelo CEA?] Quando eles entram 

em medida disciplinar? [Sim.] (...) quando tem briga entre eles por alguma (...) 

infração que eles cometam lá dentro, eles (...) passam uma semana no isolado, às 

vezes sem poder receber visita, sem participar das atividades internas (...) vai 

depender muito da infração pra o castigo ser estabelecido (Marussia). 

 

Falando especificamente sobre o isolado, uma das participantes chega a considerar o 

fato de o educando ficar isolado dos outros, em um local que não tem colchão, como um 

processo educativo, como pode ser visto abaixo: 

O quarto lá que eles chamam de reflexão, que é o menino quando pratica, assim, uma 

coisa muito grave (...) aí eles são tirados do meio dos outros (...). Seria um processo 

educativo, né, quer dizer, você tá em medida porque fez isso e vai ficar isolado, 

separado dos outros (...). Olhe, realmente, essa sala de reflexão não é nada agradável 

(...), faz tempo que eu não vou lá, mas o comentário é que não está muito adequado 

não (...) me parece que nem um colchão pra eles dormir não tem (Guliaieva). 

 

Alguns participantes apresentaram um discurso dos educandos do CEA como 

provenientes das classes baixas, principalmente quando questionados a respeito do perfil 

deles, como pode ser visto no trecho a seguir: “Então, a maioria é de classe baixa da 

sociedade, né, das menos favorecidas, com envolvimento muito cedo no mundo do crime, por 

assim dizer, em torno dos 15 anos (...)” (Ivan). 
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Emergiu também no conjunto de enunciados e formações discursivas um discurso da 

vigilância em relação aos educandos, mais especificamente na entrevista de Ivan, no 

momento em que ele falava sobre as dificuldades de superlotação na instituição e do pequeno 

número de agentes para atender a demanda. Vejamos: 

Hoje a gente tá com quase o dobro dos adolescentes no mesmo espaço confinado (...) 

não tem agente pra tirar os adolescentes, não tem agentes pra ficar vigiando eles (...), 

atendendo também as necessidades deles, a água, não tem água em bebedouro nos 

quartos, então, a água é o agente que leva a água, o banho, são os agentes que levam 

ele pra tomar banho no banheiro (...) 

 

 A partir deste trecho pode-se perceber a presença de uma vigilância constante dos 

educandos do CEA por parte dos agentes, além de uma forma de funcionamento da 

instituição que faz com que os educandos fiquem totalmente dependentes do agente, ao ponto 

de precisar deles até para beber água. Constitui-se, assim, um controle institucional de todo o 

espaço e de todas as atividades dos jovens que cumprem medida de internação no CEA. 

Por fim, foi identificado também um discurso de uma Psicologia que foca no 

indivíduo. Uma fala que exemplifica esse discurso pode ser vista abaixo: 

O papel é de ajudar a eles na ressocialização, levá-los a refletir na questão do ato 

infracional (...) porque ele chegou a praticar tal ato, tentar fortalecer o vínculo deles 

com os familiares, fortalecer na construção de seu projeto de vida que é um dos 

principais pontos, trabalhar sua auto-imagem (Marussia). 

 

Percebe-se, assim, um foco do trabalho em aspectos individuais do educando como 

sua reflexão individual e sua autoimagem.  

 

4.7.4 Que história a oralidade revela? 

 

A oralidade dos profissionais do CEA revela uma história contada a partir do lugar de 

psicóloga do CEA, que se caracteriza como sendo, na instituição, um lugar de saber e poder: 

um saber utilizado para produzir avaliações que serão enviadas ao juiz e o poder de, através 
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dessas avaliações, influenciar a decisão do juiz sobre se o educando sairá da instituição ou 

não.  

Esse lugar de profissional do CEA aparece também no discurso dos participantes 

sobre as punições presentes na instituição, discurso que se apresenta de forma diferente em 

relação ao dos educandos. É provavelmente por estar no lugar de profissional, em um lugar 

que vê “de fora” (e não no lugar de educando, por exemplo), que alguns mesmo 

reconhecendo as más condições do local, alguns acabam emitindo um discurso dos castigos 

como processo educativo.  

A partir de um discurso de responsabilização da família e dos pares pelo 

envolvimento do jovem nos atos infracionais, a oralidade revela também uma história de não 

atribuição dessa responsabilidade ao Estado. Este discurso desloca o foco do plano social, das 

condições de pobreza e da não garantia de direitos em que o jovem e sua família vivem, 

enfatizando apenas o plano individual. Também acaba refletindo na prática do profissional de 

Psicologia na instituição, a qual, muitas vezes, é caracterizada principalmente por 

atendimentos individuais.  

A oralidade revelou, por fim, uma história da criminalização do jovem pobre, que 

pode ser vista quando se fala sobre o perfil dos educandos. Um jovem que vive em condições 

inadequadas de superlotação – em uma instituição que recebe o nome de Centro Educacional 

– e que precisa ser vigiado de perto e controlado durante todo o tempo. 
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CAPÍTULO V 

Conversando com os dados 
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Capítulo V 

Conversando com os dados 

 O presente capítulo apresenta a discussão dos dados desta dissertação, relacionando-

os com a literatura pesquisada sobre o tema, bem como com o aporte teórico utilizado: a 

perspectiva pós-estruturalista de Foucault.  

Para isso, o capítulo está organizado a partir dos objetivos específicos, de forma a 

tentar responder a cada um deles
11

. A partir destes, pretende-se chegar ao objetivo geral desta 

dissertação: analisar a criminalização da juventude pobre e os processos de subjetivação 

através da história da institucionalização das práticas punitivas na Paraíba, de Pindobal ao 

CEA. 

 

5.1 Perfil de ex-internos e educandos  

 

 Os dados indicaram que os jovens que passaram por Pindobal e pelo CEA eram e são 

pobres, com idades variando de 10 a 17 anos. A maioria se autodeclarou moreno e a maioria 

possui ensino fundamental incompleto. Eles foram para a instituição pelos seguintes motivos: 

terem roubado e/ou assaltado; terem cometido homicídio e/ou tráfico de drogas; terem sido 

deixados lá por parentes; os pais ou um dos pais não terem condições de criá-los; e por serem 

órfãos. A metade deles já tinha sido interna em outra instituição ou, no caso do CEA, na 

mesma instituição mais de uma vez. 

 Pindobal e CEA se afastam principalmente no que diz respeito aos motivos de os 

jovens terem ido para a instituição. Enquanto em Pindobal a maioria foi enviada para lá por 

                                                           
11

 Ressalta-se que os objetivos de contar a historia das duas instituições foram postos à parte, das páginas 94 a 

108. 
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ser pobre ou abandonado, no CEA todos foram por terem cometido ato infracional. Outra 

diferença diz respeito ao tipo de ato infracional cometido: no CEA aparece o tráfico de 

drogas e o sequestro, algo não mencionado em Pindobal. 

 As duas instituições se aproximam ao se considerar as idades da maioria dos 

participantes: por volta de 17 anos. Além disso, a etnia e o nível de escolaridade foram 

semelhantes. Mas a principal permanência identificada diz respeito a todos serem jovens 

pobres. Isso pôde ser identificado em seus discursos através de elementos como a renda da 

família e o número de pessoas que moram em sua casa; ou através dos relatos de suas 

histórias de abandono. 

A esse respeito, Wacquant (2007) afirma que a política de redução no orçamento para 

os sistemas públicos chegou a tal ponto que a guerra contra a pobreza se transformou em uma 

guerra contra os pobres; eles foram postos como bodes expiatórios dos males do país e foram 

intimados a assumir a responsabilidade por si próprios, sob pena de passar por medidas 

punitivas e vexatórias. 

 

5.2 As formas de práticas punitivas aplicadas aos jovens pobres, de Pindobal ao CEA  

 

 As formas de práticas punitivas aplicadas aos jovens pobres de Pindobal ao CEA 

caracterizam-se por serem, principalmente, punições físicas e aprisionamento. As punições 

físicas foram mais presentes nos discursos dos participantes de Pindobal, porém não 

deixaram de aparecer nos do CEA.  

Os ex-internos de Pindobal relataram que havia a palmatória (o chamado “bolo”), mas 

batia-se também com outros instrumentos (cintos, cipó...); havia o castigo de obrigar o 

interno a ficar de joelho; e também o de cortar a alimentação. Essa “tipologia” dos castigos 

não se fez presente nas entrevistas dos ex-profissionais; a maioria identificou castigos desse 
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tipo como pertencentes a uma época passada, classificando como castigo de sua época o de 

ficar sem ir para os passeios, por exemplo. 

As causas relatadas pelos ex-internos para os castigos eram diversas: fugir, chegar 

atrasado para entrar em fila, não ir para a missa, entre outras. Mas entre estas causas há uma 

característica comum: as ações que motivavam o castigo eram, de forma geral, ações que iam 

de encontro às normas institucionais.  

Pindobal e CEA possuem características de instituições disciplinares, as quais, 

segundo Foucault (1975/2010), são um dos espaços onde se manifesta o poder disciplinar. 

Entre as funções das instituições disciplinares estão o controle do tempo e o controle dos 

corpos. 

O controle do tempo pode ser visto em Pindobal através dos relatos sobre suas 

características militares: hora para acordar, hora para se alimentar, hora para ir à escola, hora 

para trabalhar, hora para assistir à missa. Todo o tempo é controlado. A finalidade deste 

controle nas instituições disciplinares é, segundo Foucault (1975/2010), estabelecer censuras, 

obrigar a determinadas ocupações e regulamentar ciclos de repartição. É neste sentido que a 

punição é dada mais quando se tenta fugir deste controle, do que por outros motivos. 

Não apenas o controle do tempo, mas também o controle dos corpos se faz presente 

em Pindobal: entrar em fila, fazer a chamada “ordem unida”. É o poder disciplinar 

produzindo os chamados “corpos dóceis”: um corpo adquirindo aptidões, qualificando-se 

como corpo capaz de trabalhar (Foucault, 1975/2010). Não é à toa que Oprichko fala da 

facilidade que teve quando serviu ao exército no quartel, outra instituição disciplinar. 

Voltando às punições físicas, os educandos do CEA falaram sobre elas quando 

relataram que alguns agentes batem neles. A partir deste dado, questiona-se: a instituição não 

tem conhecimento de que isto acontece? Em uma instituição do tipo panóptica, em que o 

vigia fiscaliza o vigia, este vigia não vê? Não sabe que isto acontece?  
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A partir dos discursos dos participantes do CEA, foi possível identificar também 

formas de práticas punitivas específicas desta instituição: ficar sem visitas e ficar sem banho 

de sol. Sobre elas, tanto os educandos quanto os profissionais falaram. De forma geral, elas 

são aplicadas quando ocorrem brigas entre os educandos. Emergiu entre os profissionais um 

discurso das chamadas medidas disciplinares como um processo educativo. 

Estas punições parecem ser uma suavização dos castigos físicos que havia em 

Pindobal: não mais bater, mas retirar algo de que eles gostam e precisam. Assim, são 

punições que não incidem mais sobre o corpo, mas sobre as vontades, a alma, o coração. É 

nesse sentido que Foucault (1975/2010) diz que o essencial da pena passa a ser corrigir e 

reeducar; é a conscientização trazida por Guliaieva. 

Já em Pindobal, algo específico que apareceu em relação às punições diz respeito ao 

discurso do trabalho como castigo, presente nas entrevistas dos ex-internos mais antigos, que 

estiveram em Pindobal nas décadas de 1940 e 1950. Pela interpretação da pesquisadora, isso 

se explicaria porque nessa época, apesar de a instituição já ser chamada de Escola 

Profissional, não havia tão fortemente a preocupação de um discurso da profissionalização 

e/ou proteção justificando a institucionalização. 

Os jovens de Pindobal das épocas posteriores começam a apresentar um discurso do 

trabalho como educativo, formador. Entretanto, continuavam indo se educar e se formar no 

trabalho em Pindobal os pobres, em situação de rua, abandonados, órfãos etc. Se era tão 

educativo e formador, por que os filhos das classes ricas não iam também para Pindobal? 

Identifica-se mais uma vez um discurso de controle das classes pobres disfarçado de discurso 

de proteção. 

Em relação à prática punitiva do aprisionamento, esta se faz presente de Pindobal ao 

CEA: as cafuas em Pindobal, o isolado no CEA. Em Pindobal, as chamadas cafuas eram celas 

com grades de ferro para as quais eram levados principalmente os que fugiam. Entre os ex-
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internos, essa prática punitiva esteve, entre outros, no discurso de Burun e Zadorov, um da 

década de 1950 e o outro da década de 1980, demonstrando que essa punição perdurou 

durante todo esse intervalo de tempo. Eles falaram sobre essa punição como algo 

contemporâneo, pelo qual eles haviam passado. Já os ex-profissionais se referiram às cafuas 

como uma prática dos primórdios da instituição. 

No contexto do CEA, os educandos e também um profissional falaram sobre a 

punição do isolado. O discurso dos educandos trouxe o isolado como um lugar sujo, que fica 

lá atrás, onde se coloca o sujeito e esquece-se dele. Esta referência à prática punitiva do 

aprisionamento emergiu também em um relatório sobre as unidades de internação para 

adolescentes em conflito com a lei, realizado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Segundo os 

dados deste relatório, “quando o adolescente é recolhido ao chamado „espaço de reflexão‟, a 

equipe técnica deixa de fazer contato com os mesmos, a família não o visita e as atividades 

coletivas ficam suspensas, contrariando os princípios de sócio educação” (TJ-PB, 2009, p. 

16). 

Esta é uma realidade totalmente distinta da que está prevista pelo ECA para as 

medidas sócio-educativas. De acordo com Francischini e Campos (2005), a medida sócio-

educativa busca uma ação pedagógica no sentido da responsabilização do adolescente quanto 

às consequências do ato infracional. 

Pode-se perceber, assim, a existência de permanências no que diz respeito às práticas 

punitivas de Pindobal ao CEA. Permanência de uma prática institucional violenta, justificada 

pela necessidade da correção, como afirmou Scheinvar (2002). Permanência, apesar do ECA. 

Olhando por outra perspectiva, os dados mostraram também a própria instituição ou o 

próprio fato de estar institucionalizado como uma prática punitiva. Os discursos de Pindobal 

como cadeia para menores de idade e do CEA como tendo um formato de presídio indicam 

isso. Em Pindobal os que saíam eram considerados fugitivos; no CEA há o uso de uma 
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linguagem policial, além de uma vigilância constante. A esse respeito Bazílio (2003) 

questiona a ideia de um processo educacional em estabelecimentos cujo objetivo é a tutela, o 

controle dos tempos e corpos. 

A resposta pode ser buscada em Foucault (1975/2010; 1984/2011) quando ele fala que 

a função da prisão
12

 é corrigir os indivíduos ao nível de seus comportamentos, de suas 

atitudes, do perigo que apresentam, das virtualidades possíveis. Nesse sentido, o processo 

educacional parece ser um discurso que justifica o controle.  

Controle este que pode ser visto quando Ivan (profissional do CEA) fala que não há 

bebedouros nos quartos; são os agentes que levam a água para os educandos, são eles que os 

levam ao banheiro. Foi o que Foucault (1975/2010) chamou de mantê-los em uma 

visibilidade sem lacuna.  

Outro aspecto relacionado ao CEA com um formato de prisão diz respeito à sensação 

do tempo que se alonga na instituição, presente nos discursos dos educandos. Sobre esse tema 

Araújo (2008) apresenta uma reflexão sobre o tempo dentro das prisões: lá o tempo não tem a 

mesma qualidade do tempo fora.  

 O jovem privado de liberdade, nesse sentido, direciona sua vida para o futuro 

(representado pelo final do cumprimento da medida de internação); o presente é vivenciado 

apenas como um meio de ligação entre o que se espera (o futuro, a liberdade) e o passado 

(aquilo de que se recorda, isto é, as boas lembranças interrompidas pelo castigo) (Araújo, 

2008). É nesse sentido que os educandos participantes avaliaram positivamente as atividades 

de oficina, por exemplo, pois são uma forma de, como eles mesmos disseram, passar o 

tempo. 

                                                           
12

 Estão sendo utilizados os textos de Foucault sobre prisão para se referir ao CEA porque foram encontrados 

discursos sobre a instituição com tendo um formato de prisão. 
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5.3 O discurso da Psicologia na institucionalização das práticas punitivas no contexto do 

CEA 

 

 Os dados apontaram que o discurso da Psicologia no contexto do CEA se caracterizou 

por ser, de forma geral, um discurso individualizante, que põe a responsabilidade na família e 

nos pares pelo envolvimento do jovem no ato infracional. Destaca-se que esse discurso foi 

proferido por participantes que trabalham há oito anos na instituição, mas também pelos que 

trabalham há três meses, apontando uma permanência do discurso apesar das diferenças 

geracionais. Com a utilização, inclusive, da expressão “família desestruturada”. 

 Este argumento da desestrutura ou desagregação familiar já estava presente nos 

relatórios técnicos feitos por psicólogos desde a vigência do Código de Menores de 1979 

(Martins e Brito, 2003). Vê-se, assim, que é um discurso enraizado, que ainda se repete, pois 

a Psicologia ainda apresenta um discurso individual e, mais especificamente em relação aos 

jovens, desenvolvimentista, que confere a eles características como imaturidade e 

instabilidade, devido às mudanças biológicas pelas quais passam (Gonzáles e Guareschi, 

2009). 

 Nas entrevistas dos profissionais de Psicologia do CEA emergiu também um discurso 

de tutela, que se caracteriza pelo acompanhamento constante do educando, suas observações, 

anotando apontamentos para encaminhar a avaliação ao juiz. Aí está presente um lugar de 

saber-poder do psicólogo. Este foi um discurso comum também entre os profissionais de 

Pindobal que lá trabalharam na década de 1980. 

 A esse respeito Foucault (1984/2011), ao falar sobre o panóptico, traz como 

característica uma vigilância permanente sobre os indivíduos por alguém que exerce sobre 

eles um poder. Estes podem também constituir sobre os que vigiam um saber; o qual se 

organiza em torno de uma norma. Este saber de vigilância é o exame, o modelo principal de 

estabelecimento da verdade das ciências humanas.  
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Os profissionais de psicologia do CEA estariam, assim, neste lugar de vigilância 

permanente, constituindo um saber sobre os educandos – as avaliações – e exercendo um 

poder sobre eles – não apenas proporcionado por ser profissional da instituição, mas também 

por ser psicólogo, um profissional que faz avaliações e as encaminha ao juiz, podendo 

influenciar em suas decisões a respeito do educando.  

 Cabe pensar que o profissional de psicologia nesta instituição parece estar mais a 

serviço do juiz do que a serviço da garantia de direitos do jovem que cumpre medida sócio-

educativa. Assim, ele parece ocupar um lugar mais de vigia e de possível delator do que de 

profissional comprometido com a doutrina da proteção integral presente no ECA. 

 A relação de saber e poder mencionada anteriormente pode ser vista também quando, 

ao falar sobre as mudanças em Pindobal noticiadas por uma matéria de jornal (A União, 09 

jul 1983), o jornalista participante fala de uma preocupação com a humanização no 

tratamento às crianças, o que justifica a contratação de psicólogos e assistentes sociais para 

lidar com as crianças que apresentavam distúrbios. Aqui o saber e o poder disciplinar 

aparecem não apenas no sentido de corrigir e reeducar, mas também de curar. Isso tem 

relação com o que Foucault (1975/2010) discute sobre a penalidade na sociedade disciplinar, 

a qual compara, diferencia, homogeneíza, normaliza. E tem a possibilidade de constituir, 

sobre o que vigia, um saber.  

De acordo com Campos e Nascimento (2003), os especialismos técnico-científicos, 

como a psicologia, são produtores de um saber sobre os sujeitos. Estes saberes, tidos como 

neutros e objetivos, são vistos como superiores e qualificados em detrimento de outros 

saberes. Nesse sentido, a psicologia, com seu instrumental, produziu saberes sobre os jovens 

– e parece continuar produzindo, pelo que é visto nas entrevistas – que auxiliaram no 

esquadrinhamento e classificação de suas condutas.  
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5.3 A subjetivação de ex-internos e educandos a partir do processo de 

institucionalização.  

 

 A subjetivação dos jovens que passaram por Pindobal e CEA pôde ser analisada por 

diferentes aspectos que apareceram em suas entrevistas. O primeiro deles diz respeito a um 

histórico de institucionalização presente na trajetória de vida de alguns participantes, tanto de 

Pindobal como do CEA.  

Como afirma Volokhov, é uma trajetória onde o sujeito está sempre sendo mandado e 

comandado por alguém. Assim, suas subjetivações são constituídas a partir da vigilância e da 

pouca oportunização de autonomia, embora isso seja cobrado dele. Não se proporcionam os 

meios para o desenvolvimento da autonomia, porém quando ele comete alguma infração, por 

exemplo, individualiza-se a culpa. 

A partir dos discursos dos jovens que passaram quatro, seis, oito anos de vida em 

instituições, pode-se refletir sobre que sujeitos foram constituídos. Burun, por exemplo, fala 

em adomar, um sujeito domesticado e recuperado; Oprichko se define como desarrumado, 

alguém que começa algo e não termina, alguém discriminado até no caixão; Karabanov se vê 

como classe privilegiada por ter tido um privilégio em relação à forma como foi para 

Pindobal e à maneira como foi tratado lá, porém não percebe que o parente que deveria 

cuidar dele, enviou-o para lá ao invés de mantê-lo em sua casa; Volokhov, que viveu a 

infância e a adolescência inteiras em instituições, se diz tímido e conta que não teve colegas e 

nem pôde brincar na infância. 

Outro aspecto pelo qual se pode analisar a subjetivação é a partir das dificuldades que 

os participantes relataram encontrar ao sair da instituição. O processo de institucionalização 

pode ser visto como uma das ferramentas utilizadas para a construção do sujeito, a qual deixa 

diferentes efeitos. No caso dos participantes de Pindobal, houve a criminalização, a qual 

parece se constituir, na verdade, como motivo e efeito da institucionalização. É nesse sentido 



148 

 

que os participantes narram a angústia da discriminação ao sair da instituição e, em alguns 

casos, a própria discriminação sofrida, quando foram entrar na sociedade propriamente dita. 

Quanto ao CEA, o mais enfatizado em relação à saída da instituição foi a dificuldade 

de mudar, de sair dessa vida aí depois que se entra. Um dos profissionais do CEA (Ivan) fala 

sobre o assunto argumentando que essa dificuldade se dá, entre outras coisas, pelo fato de os 

jovens encontrarem o mesmo ambiente de quando saíram. Criminalizados e tachados, fica 

difícil, por exemplo, encontrar um trabalho. Sobre isso Foucault (1979/2007) já dizia: quando 

se entra na prisão se aciona um mecanismo que o torna infame, que faz com que na saída não 

se possa fazer nada senão voltar a ser delinquente.  

 Um discurso dos educandos do CEA a partir do qual se pode também analisar seus 

processos de subjetivação diz respeito ao lugar de onde eles falam. Tanto Gud quanto Lapot 

não utilizam a primeira pessoa ao falarem sobre o motivo de terem ido para o CEA. Ao invés 

de dizerem, por exemplo, “sequestrei”, eles falam “fui acusado de sequestro”. Isso aponta 

para a constituição de um sujeito que escuta “verdades” (Foucault, 1982/2011) sobre ele, 

ditas e repetidas por quem detém o saber. “Verdades” que ele repete, mas sem se apropriar, 

sem se reconhecer como o sujeito desta “verdade”.  

 Alguns participantes de Pindobal apresentaram também um discurso de características 

atuais suas que se devem à sua passagem por Pindobal, como desorganização e timidez, 

afirmando, inclusive, que a instituição lhe atingiu psicologicamente. Na interpretação da 

pesquisadora, isso pode ser visto como implicações do poder disciplinar gerindo a população 

nos detalhes. 

 Outro aspecto a partir do qual pode ser analisada a subjetivação dos participantes são 

as internalizações de discurso institucional que foram identificadas nas falas deles, 

principalmente no que diz respeito às punições. Perguntados sobre o que achavam dos 

castigos, quase todos responderam que concordavam, uns com o argumento de que esta seria 
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a única forma de obedecer às regras, outros com o argumento de que, se bagunçou, tem que 

ser castigado. Alguns, inclusive, não apenas internalizaram o discurso, como – pelo efeito de 

sentido gerado na pesquisadora – reproduzem-no.  

Isso é o que pode ser visto no panoptismo, forma de poder que se desenvolveu na 

sociedade disciplinar: um controle contínuo, uma cadeia de olhares vigilantes que, 

finalmente, cada indivíduo acabará por interiorizar a ponto de observar a si mesmo (Muchail, 

2004). 

Foucault (1982/2011) teoriza sobre isso quando discute o que ele chama de um 

procedimento de subjetivação do discurso considerado verdadeiro, que consiste em fazer seus 

os discursos que se ouve, fazer seus os discursos que se reconhece como verdadeiros ou que 

foram transmitidos como verdadeiros.  

Ao serem perguntados a respeito do que Pindobal representou em suas vidas todos os 

participantes apresentaram uma avaliação positiva, uns em termos de um ou outro fator, 

alguns em termos do que não aconteceu por ter ido pra Pindobal, outros de forma geral.  

Diferentemente de Pindobal, os educandos do CEA, ao serem perguntados sobre o que 

o CEA está representando em suas vidas, fizeram uma avaliação negativa, apontando a 

tristeza de viver preso, de não passar o natal com a família. Entretanto, um deles (Taranets) 

apontou um sentido diferente: ele disse que graças ao CEA ele está passando um pouco mais 

vivo, se ele estivesse fora da instituição poderia já estar morto. 

Refletindo um pouco sobre as diferenças entre os dois grupos de participantes, pode-

se perceber que os de Pindobal são adultos, a maioria aposentados; eles podem olhar para trás 

e fazer uma avaliação de toda a história de sua vida. Diferente dos do CEA, que estão 

vivendo a experiência de internalização atualmente. Há também as diferenças no formato da 

instituição e do contexto da sociedade atual. 
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Apesar de apresentar algumas internalizações de discurso, a subjetivação dos 

participantes do CEA pôde ser observada também a partir de discursos de resistência 

proferidos por eles. Assim, eles apresentaram visões críticas, afirmando, por exemplo, que a 

pessoa não é bicho pra tá preso (Lapot). Essa relação do aprisionamento com os animais, 

como uma forma de adomar, emergiu tanto em discursos de jovens de Pindobal quando nos 

do CEA (Burun, Lapot). Os discursos de resistência puderam ser identificados também 

quando os participantes do CEA disseram que reagem, que vão pra cima também, fazem 

denúncias ao diretor e tocam fogo para que suas reivindicações sejam atendidas.  

Sobre isso Vicentim (2005) afirma que estes jovens são porta-vozes dos dramas e das 

contradições sociais e que seus mecanismos de resistência constituem uma oposição ao 

conformismo relativo ao processo de institucionalização e um conjunto de esforços para a 

preservação dos fatores que compõem sua subjetividade. 

Foucault (1979) lembra que há sempre a possibilidade de resistência, pois o poder não 

é uma posse de alguns, mas um efeito do discurso. Assim, ele não seria propriedade de uma 

pessoa ou grupo, mas de qualquer pessoa que exercê-lo através do discurso. Desse modo, o 

discurso dominante está sempre sujeito à resistência.   

 

Diante do exposto, cabe retornar ao objetivo geral da presente dissertação: analisar a 

criminalização da juventude pobre e os processos de subjetivação através da história da 

institucionalização das práticas punitivas na Paraíba, de Pindobal ao CEA. 

O conjunto geral dos achados nesta dissertação traz a história desses jovens pobres, 

abandonados, órfãos, “delinquentes”. São esses jovens que vão vivenciando a 

institucionalização, no sentido do sujeito que vai se engendrando a partir de práticas que 

estão sedimentadas na instituição. E a história desses jovens não é a história do criminoso e 

sim a do criminalizado. É a história da criminalização pela via de quem a viveu. 
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E essa criminalização pôde ser identificada nos discursos por diversos aspectos. Um 

deles diz respeito ao fato de ex-internos e educandos serem vistos como perigosos. De acordo 

com Foucault (1984/2011), a noção de periculosidade significa que o indivíduo deve ser 

considerado pela sociedade ao nível de suas virtualidades e não ao nível de seus atos; não ao 

nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de comportamento que 

elas representam. 

Assim, por causa dessas virtualidades, é que temos a fala de uma profissional de 

Pindobal de que conseguiu uma gratificação de periculosidade para os funcionários da 

instituição e temos o “grau de temibilidade” que deveria constar na ficha dos jovens que 

fossem para Pindobal, segundo determinação do decreto de regulamentação. Também pelas 

virtualidades é que um ex-interno acaba sendo preso por ir à cidade comprar roupa, afinal 

todos o conheciam pelo corte de cabelo. 

Outro aspecto da criminalização encontrado nos dados diz respeito ao imaginário que 

foi construído em torno da instituição Pindobal na consciência coletiva do estado: um 

imaginário de que Pindobal é lugar de “marginal” e “criminoso”, a ponto de servir como 

ameaça utilizada por pais e mães quando queriam que seus filhos lhes obedecessem. 

Esse imaginário contribuiu para a criminalização dos ex-internos de Pindobal, pois, 

mesmo que o ex-interno não tivesse cometido nenhuma infração, só por “ser de Pindobal” já 

era considerado criminoso. A instituição em que ele estava contribuía para um processo de 

subjetivação com o sentido dessa criminalização do sujeito. É nesse sentido que Oprichko 

fala “Quem é daqui foi ladrão e criminoso, mas eu num matei nem uma mosca”. 

A criminalização da juventude pobre pode ser identificada também quando Gud e 

Lapot contam que foram levados para a instituição dentro de uma viatura policial, algo que 

contraria o Artigo 178 do ECA, segundo o qual  
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O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido 

ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições 

atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou 

mental, sob pena de responsabilidade (Brasil, 1990, p. 41). 

 

Esse dado indica que esses jovens têm sido vistos como perigosos, provavelmente por 

isso são levados nas viaturas, como uma forma de proteger a sociedade destes “inimigos 

sociais” (Foucault, 1984/2011). O fato de eles terem falado isso pode ser considerado 

também como uma forma de resistência por parte deles, na medida em que eles podem ter 

visto na pesquisadora um canal para denunciar as situações institucionais pelas quais passam.  

As virtualidades também podem ser identificadas no discurso sobre as pessoas 

consideradas “erradas”. Destaca-se que este discurso emergiu na fala de Tchobot, ex-interno 

da década de 1940, e depois na fala de Taranets, educando do CEA.  

Este “errado” apareceu em contraposição ao “comportado”, às “pessoas de bem”, 

“pais de família” Segundo este discurso, o errado merecia os castigos, o errado merece 

morrer. Coimbra (2001) aborda esse assunto ao falar sobre como a mídia contribui na 

estigmatização dos pobres. Trazendo uma visão crítica e citando Dimestein (1993), ela fala 

que, segundo nosso “software mental”, há algumas pessoas que podem morrer. “Aquele 

mulato pode morrer porque, afinal, a dor, para ele, não é uma coisa tão grave, ele está 

acostumado com a dor” (p.61).  

O que chama a atenção é ver que um ex-interno e um educando, os dois pertencentes 

às classes baixas, também emitem esse discurso. Taranets, inclusive, em um momento fala 

dele mesmo como sendo um “errado”. Uma explicação pode ser encontrada em Foucault 

(1979/2007) quando ele diz que, no sistema capitalista, constituiu-se o povo como um sujeito 

moral, separando-o da delinquência. Assim os delinquentes foram mostrados como perigosos 

e viciosos, não apenas aos ricos, mas também aos pobres. 
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A criminalização pôde ser vista também no discurso das crianças e jovens em situação 

de rua como inimigos sociais, proferido por um ex-interno. Tal discurso é identificado em sua 

fala de que alguns jovens não eram pra estar em Pindobal, porém deixar no meio da rua era 

uma agressão à sociedade. Vê-se nesse discurso o que Foucault (1984/2011) teorizou sobre o 

crime e o criminoso, sendo o primeiro um dano social, algo que incomoda a sociedade, e o 

criminoso, o inimigo social. 

Pode-se observar, a partir dos achados desta dissertação, que o processo de 

institucionalização acontece pela via dos atos infracionais, mas, sobretudo, como uma 

resposta que o Estado precisa dar aos jovens em relação à pobreza e ao abandono. Desse 

modo, os dois são institucionalizados.  

Os jovens que cometem atos infracionais são em sua maioria advindos das classes 

baixas; muitos dos atos infracionais acontecem porque não há uma forma de acesso desses 

jovens a bens e serviços ou um lugar para eles na sociedade, como pode ser visto nos 

discursos dos participantes (viveram a infância e a adolescência em instituições ou perderam 

os pais e não tiveram como estudar, entre outros), mas a resposta do estado é a criminalização 

e a institucionalização. Assim, institucionaliza-se e criminaliza-se a pobreza. É nesse sentido 

que Foucault (1984/2011) diz que as leis são boas para os pobres, foram feitas para eles. 

Diante do exposto, retoma-se o objetivo geral: analisar a criminalização da juventude 

pobre e os processos de subjetivação através da história da institucionalização das práticas 

punitivas na Paraíba, de Pindobal ao CEA. Considera-se que a história de Pindobal ao CEA 

representa uma história de institucionalização das práticas punitivas, tanto no sentido de estas 

se darem dentro das instituições (como o exemplo dos castigos), como no sentido de as 

próprias instituições se constituírem como práticas punitivas. 

Através dessa história de institucionalização das práticas punitivas foi possível 

analisar a criminalização da juventude pobre e os processos de subjetivação dos que foram 
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institucionalizados em Pindobal e no CEA. Entrevistas e documentos de Pindobal e do CEA 

mostraram que os jovens pobres é que eram e são enviados para essas instituições.  

Criminalizados ao entrar, considerando o “grau de temibilidade” que deveria constar 

em suas fichas, no caso de Pindobal, e a forma como muitas vezes são tratados, apesar do 

ECA, no caso do CEA; tratados como criminosos dentro da instituição, considerando as 

severidades dos castigos e a vigilância constante; e criminalizados ao sair, considerando que 

sofriam com o estereótipo de “ser de Pindobal” e os casos m que os jovens acabam voltando 

para o CEA. Todo esse histórico de criminalização passa a fazer parte dos processos de 

subjetivação desses jovens pobres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“... nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar”. 

(Bertold Brecht) 

 

A presente dissertação pôde identificar a criminalização da juventude pobre na 

Paraíba, refletindo acerca das mudanças e permanências do contexto do Código de Menores, 

representado por Pindobal, ao contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

representado pelo CEA. Percebeu-se, de forma geral, que as mudanças se deram mais na letra 

da lei do que na prática de institucionalização desses jovens. 

Este estudo traz a possibilidade de contribuir para reflexões a respeito da 

criminalização da juventude pobre, na medida em que apresenta a problemática a partir de 

diferentes ângulos: os discursos dos próprios jovens, os dos profissionais e os que estão 

presentes nos documentos oficiais, apresentando, assim, a história pela via oficial e pela via 

de quem vive a criminalização através dos processos de institucionalização.  

Estas reflexões, por sua vez, podem contribuir para um questionamento acerca da real 

eficácia das medidas sócio-educativas, especialmente a de internação. Tal questionamento 

oportuniza pensar ações e estratégias na direção da garantia dos direitos desses jovens pobres.  

Nesse sentido, o estudo apresenta uma relevância teórica, pois se constitui como uma 

contribuição aos estudos acadêmicos a respeito desta problemática, e uma relevância social, 

pois pode ser utilizado, por exemplo, como uma forma de chamar a atenção das organizações 

governamentais, não governamentais e da sociedade civil para a fiscalização da forma como 
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estão sendo tratados os jovens institucionalizados. Há a possibilidade também de este estudo 

servir como referencial para a criação de políticas públicas para a juventude pobre. 

Trazendo as raízes históricas da criminalização da juventude pobre, espera-se que esta 

dissertação contribua para a desnaturalização da relação pobreza e criminalidade, mostrando-

a como algo que foi construído historicamente. E saber que algo foi construído abre a 

possibilidade de ser também desconstruído. 

A experiência desta dissertação pode oportunizar um pensar sobre o papel da 

Psicologia ao lidar com essa problemática. Como a Psicologia tem lidado e como podemos 

passar a lidar a partir de agora? Como nós, estudantes de mestrado, preparando-nos para 

sermos professores universitários, podemos extrapolar os muros das universidades para lidar 

com questões como essas?  

Fazer esta dissertação foi, para mim, uma resposta a essa pergunta. Estudar 

teoricamente a criminalização da juventude pobre, ler textos acadêmicos e jurídicos, relatos 

de pesquisa e de experiência foi indispensável para a compreensão da problemática. Mas 

poder aliar a esse estudo teórico a aproximação com a realidade desses jovens criminalizados 

se constituiu como um aprendizado acadêmico e de vida ainda maior. 

Poder entrar nas casas dos jovens de Pindobal, hoje idosos, para ouvir suas histórias 

de vida, os relatos das práticas punitivas pelas quais passaram; ouvi-los falar sobre o presente, 

relacionando-o ao passado de institucionalização. Entrar em uma instituição de cumprimento 

de medida de privação de liberdade, ver os jovens sendo trazidos e levados por agentes, 

sempre acompanhados, vigiados de perto, tutelados. Vê-los mostrar partes do corpo com 

sequelas de tiros; perceber, a presença de um discurso de resistência; despedir-me e vê-los 

indo embora, pensando “eu vou para minha casa; eles não...”. 

Tudo isso possibilitou um olhar diferente sobre as questões teóricas estudadas; 

possibilitou ver os ditos de Foucault nos discursos desses jovens. Tudo isso representou para 
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mim uma forma de fazer Psicologia com compromisso social, um modo de aproximação da 

academia com a realidade dos jovens pobres, uma forma de constatar a necessidade de pensar 

novas maneiras de atuação. Fez perceber a responsabilidade do pesquisador ao tratar de 

determinados assuntos, o cuidado e o respeito que se deve ter com o participante, sabendo 

que poderá lidar com choros, negativas, defesas. Mas sabendo também que não existe 

neutralidade e que o próprio pesquisador poderá também ser afetado pelo discurso do 

participante, apresentando resistências, angústias e medos. 

Os estudos teóricos de Foucault sobre o poder, quando ele o analisa como não 

pertencendo a algumas pessoas ou grupos, mas a qualquer pessoa, que pode exercê-lo através 

do discurso, soam com um tom esperançoso, pois trazem a implicação de que o discurso 

dominante estará sempre sujeito à resistência. Assim, algum poder está disponível para ser 

exercitado por cada pessoa, e pode ser usado na mudança social. Esta perspectiva permite a 

possibilidade de mudar através da resistência.  

É nesse sentido que acredito que deve se dar a atuação da Psicologia em relação à 

problemática da criminalização da juventude pobre: o sentido da resistência, da contra-

hegemonia. É esta concepção que pretendo levar para a prática da docência. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Esta pesquisa é sobre Criminalização da juventude pobre na Paraíba e está sendo 

desenvolvida por Tâmara Ramalho de Sousa Amorim, aluna do Programa de Pós-graduação 

em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Professora 

Maria de Fátima Pereira Alberto. 

O objetivo do estudo é analisar a criminalização da juventude pobre e os processos de 

subjetivação através da história da institucionalização das práticas punitivas na Paraíba, de 

Pindobal ao CEA. 

Solicitamos a sua colaboração para responder a uma entrevista, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de psicologia e 

publicar em revistas científicas. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 

mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua 

saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que 

vem recebendo na Instituição. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com a 

pesquisadora: 

Endereço: Centro de Ciências Humanas e Letras – Universidade Federal da Paraíba – Campus I 

– João Pessoa – PB – CEP: 58059-900 

Telefone: (83) 8807-3266 

E-mail: tamara.rsa@gmail.com 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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Dados Sócio-Demográficos – Ex-internos de Pindobal 

 

 

Idade:  

 

Sexo:  

 

Etnia (auto-declarada):  

 

Etnia (por atribuição do pesquisador):  

 

Escolaridade:  

 

Idade quando foi interno:  

 

Renda média da família à época da internação:  

 

Número de pessoas com quem morava à época 

da internação: 

 

 

Os responsáveis trabalhavam?  (     ) Sim (     ) Não 

 

Se sim, em quê?  

 

 



170 

 

Roteiro para a Entrevista Semiestruturada – Ex-internos de Pindobal 

 

 

I. Dados sobre a internação 

 

01. Por quanto tempo esteve interno em Pindobal? 

02. Esteve interno antes em outra instituição?  

03. O que fazia antes da internação? (Estudava/trabalhava?) 

04. Por que foi interno? 

05. De que forma você chegou à instituição? (Alguma instituição encaminhou?) 

 

II. Questões relacionadas às rotinas e às regras na instituição 

 

06. Que atividades você desenvolvia na instituição? 

07. Como era a rotina na instituição? 

08. O que você achava dessa rotina? 

09. Mantinha contato com algum parente?  

10. Como era seu relacionamento com a equipe de profissionais? 

11. Como era seu relacionamento com os outros internos? 

12. Havia psicólogo (a) na instituição? 

13. Como era seu relacionamento com o(a) psicólogo(a)? 

14. Quais eram as atividades desenvolvidas pelo psicólogo(a)? 

15. Quais eram as regras na instituição? 

16. Quais eram os castigos na instituição? 

17. O que você acha desses castigos e recompensas? 

18. O que a passagem por Pindobal representa para sua vida? 



171 

 

Dados Sócio-Demográficos – Educandos do CEA 

 

 

Idade: 

 

 

Sexo: 

 

 

Etnia (auto-declarada): 

 

 

Etnia (por atribuição do pesquisador): 

 

 

Escolaridade: 

 

 

Renda média da família: 

 

 

Idade quando ingressou na instituição: 

 

 

Número de pessoas com quem mora: 

 

 

Os responsáveis trabalham?  

 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, em quê? 
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Roteiro para a Entrevista Semiestruturada – Educandos do CEA 

 

 

I. Dados sobre a internação 

 

01. Ano em que ingressou na instituição 

02. Esteve interno antes em outra instituição?  

03. O que fazia antes da internação? (Estudava/trabalhava?) 

04. Por que foi interno? 

05. De que forma você chegou à instituição? (Alguma instituição encaminhou?)  

 

II. Questões relacionadas às rotinas e às regras na instituição 

 

06. Que atividades você desenvolve na instituição? 

07. Como é a rotina na instituição? 

08. Como avalia o dia-a-dia na instituição? 

09. Mantém contato com algum parente? 

10. Como é seu relacionamento com a equipe de profissionais? 

11. Como é seu relacionamento com os outros educandos? 

12. Há psicólogo(a) na instituição? 

13. Como é seu relacionamento com o(a) psicólogo(a)? 

14. Quais são as atividades desenvolvidas pelo psicólogo(a)? 

15. Quais são as regras na instituição? 

16. Quais são os castigos na instituição? 

17. O que você acha desses castigos? 

18. O que a passagem pelo CEA representa para sua vida? 
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Dados Sócio-Demográficos – Ex-profissionais de Pindobal 

 

 

Idade: 

 

 

Sexo: 

 

 

Etnia (auto-declarada): 

 

 

Etnia (por atribuição do pesquisador): 

 

 

Última formação acadêmica: 

 

 

 

 



174 

 

Roteiro para a Entrevista Semiestruturada – Ex-profissionais de Pindobal 

 

 

I. Atuação na instituição 

 

01. Cargo/função que ocupava na instituição 

02. Por quanto tempo trabalhou na instituição? 

03. Como ingressou na instituição? 

04. Por que decidiu trabalhar nesta instituição? 

05. Que atividades desenvolvia na instituição? 

06. Quais facilidades/dificuldades você encontrava? 

07. Se psicólogo, onde aprendeu a trabalhar com esse público? 

08. Qual era o papel da psicologia no trabalho com os internos? 

 

III. Questões relacionadas à instituição 

 

09. Como era seu relacionamento com os internos? 

10. O que pode contar sobre a história da instituição? 

11. O que pode contar sobre o contexto da criação de Pindobal? 

12. De onde vem o nome “Pindobal”? 

13. Como avaliava o funcionamento de Pindobal? 

14. Qual era o perfil dos internos? 

15. O que eles faziam para serem internos? 

16. Em sua opinião, o que causava o envolvimento de jovens com os atos infracionais? (usar 

a palavra que o entrevistado utilizar na questão 14) 

17. Quais eram os principais motivos de reincidência? 

18. Quais eram as recompensas administradas pela instituição? 

19. Quais eram os castigos administrados pela instituição? 

20. Na sua percepção, que papel a instituição teve na vida do interno? 
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Dados Sócio-Demográficos – Profissionais do CEA 

 

 

Idade: 

 

 

Sexo: 

 

 

Etnia (auto-declarada): 

 

 

Etnia (por atribuição do pesquisador): 

 

 

Última formação acadêmica: 

 

 

 



176 

 

Roteiro para a Entrevista Semiestruturada – Profissionais do CEA 

 

 

I. Atuação na instituição 

 

01. Cargo/função que ocupa na instituição 

02. Há quanto tempo trabalha na instituição? 

03. Como ingressou na instituição? 

04. Por que decidiu trabalhar nesta instituição? 

05. Que atividades desenvolve na instituição? 

06. Quais facilidades/dificuldades encontra? 

07. Se psicólogo, onde aprendeu a trabalhar com esse público? 

08. Qual é o papel da psicologia no trabalho com os educandos? 

  

II. Questões relacionadas à instituição 

 

09. Como é seu relacionamento com os educandos? 

10. O que pode contar sobre a história da instituição? 

11. O que pode contar sobre o contexto da criação do CEA? 

12. Qual é o objetivo da instituição? 

13. O que faz para alcançar esse objetivo? 

14. Esse objetivo é alcançado? Por que?  

15. Como avalia o funcionamento do CEA? 

16. Qual o perfil dos educandos? 

17. Tipo de ato infracional cometido pelos educandos. 

18. Na sua percepção, o que causa o envolvimento de jovens com os atos infracionais? 

19. Quais os principais motivos de reincidência? 

20. Quais são os castigos administrados pela instituição? 

21. Na sua percepção, que papel a instituição tem na vida do educando? 
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