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Inicialmente é importante esclarecer que a Fundação CASA (Centro de Atendimentos Sócio-

Educativo ao Adolescente) é diferente do antigo modelo de atendimento chamado FEBEM (Fundação 

Estadual do Bem-Estar do Menor). Há alguns modelos pedagógicos diferenciados cada um com suas 

particularidades no que tange ao atendimento ao “Adolescente” e não mais ao “Menor”, que era 

erroneamente compreendido apenas como sendo o proveniente de famílias desestruturas e 

desorganizadas, sendo filhos de mãe solteira, fruto de relações extraconjugais ou que os pais não têm 

condições de obter seus meios de subsistência pelo trabalho e claro residem na periferia da cidade, 

diferentemente do filho que provem de uma família organizada (PASSETI, 1986 e ANDRADE, 1997), 

pois este seria o adolescente ou a criança e não o “menor”. De acordo com Demo (2004, p.138) “é 

farsante a noção preconceituosa de que violência seria coisa de pobre...”, o autor afirmar que várias 

situações de violência em massa, ou seja, massacre de multidões foi proporcionado pelos ricos. Este 

aspecto não está dissociado de que a violência pode ser motivada pela pobreza, quando o pobre 

necessitar roubar para “sobreviver”. Sempre existiram pessoas que preferem afanar os outros a 

trabalhar, podemos relacionar ao capitalismo. Segundo Passeti (1986, p.16) “o salário é o preço pago 

pelo capitalista ao trabalhador pelo trabalho dispendido. Isto não significa que o trabalhador receba o 

equivalente a quanto produziu, porque se fosse assim não existiria o capitalista. A esta parte do 

trabalho não remunerado, chama-se na linguagem elegante de Marx, de mais-valia (DEMO, 2004). 

Um aspecto negativo é que o combate ao crime pode se tornar mais criminoso que o próprio crime. O 

professorado que trabalha com este público, estão lá por basicamente dois motivos, ou porque gosta de 

sua profissão e sente que pode contribuir com estes adolescentes ou então não conseguiram emprego 

nas escolas do “mundão2”. Uma possível implicação para esta permanência do professorado na 

unidade de internação é a falta de uma formação continuada ou até mesmo de uma formação 

permanente, pois o processo de formação permanente pode significar um aumento efetivo de poder 

decisório para o professorado (MASTROROSA e col., 2008). Assim concluímos que se o professor 

das unidades de internação estagnarem em sua formação permanente e continuada os adolescentes 

poderão ter uma educação de qualidade inferior. 
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1 Fundação CASA, Colégio Vitoreli, Especializando em Educação Física Escola – UFSCar, Mestrando em Educação e Saúde na Infância em 

a Adolescência – UNIFESP. 
2 Mundão – De acordo com a compreensão dos adolescentes é todo o ambiente externo as grades e muros da instituição.  



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

Referências 

 

ANDRADE, M. P. Educação Física na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor – 

FEBEM/SP: Uma análise da proposta de 1992 a 1994 segundo os discursos dos professores. 

Dissertação de mestrado, FEF-UNICAMP, Campinas, 1997. 

 

DEMO, P. Pesquisa participante: pensar saber e intervir junto. Brasilia, Editora Liber Livro, 2004. 

 

MASTROROSA, A.; CONCEIÇÃO, W.; VENÃNCIO,L; SANCHES NETO,L.; ULASOWICZ, C.; 

KERR, T. O. Participação política, empoderamento e formação docente: os professores de educação 

física à frente do processo de desenvolvimento profissional e pessoal. Pôster apresentado no IV 

Colóquio de Epistemologia da Educação Física/ III Seminário de Epistemologia e Teorias da 

Educação- EPISTED. UNICAMP, 2008. 

 

PASSETTI, E. O que é menor. São Paulo: Editora Brasiliense, Coleção primeiros passos, 1986. 


