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RESUMO 

Esse texto apresenta algumas questões levantadas durante a pesquisa de mestrado, que trata 
sobre a execução da política pública de Assistência Social, colocando em cheque o trabalho 
social realizado num equipamento público da Proteção Básica no interior do Nordeste 
brasileiro. A partir de dois estudos de caso, pode-se perceber como pontos de análise a 
presença da escola como um suporte para certa demanda do serviço público de assistência, 
sendo tomada como o espaço privilegiado de moralização e ressocialização das crianças e 
adolescentes em situação de extrema pobreza. A partir daí, duas questões puxam a discussão: 
a escola deveria dar conta da miséria e da marginalização? Ela suporta essa função? Desse 
modo, tal artigo busca problematizar a relação entre um equipamento público da assistência 
social e a instituição escolar. 
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THE SCHOOL AS A SALVATION FOR POVERTY. EVEN THIS? 

ABSTRACT 

This paper presents some points raised during the master's research, which focuses on the 
implementation of public policy on Social Assistance putting in check social work practice 
carried out on a public facility within the Primary Protection of the Brazilian Northeast. From 
two case studies of, can be seen as points for analysis the presence of school as a support to 
some demands of public assistance, being taken as the ideal opportunity for ethical and social 
rehabilitation of children and adolescents living in extreme poverty. From then on, pull the 
discussion two issues: school itself should take account of extreme poverty and the 
marginalization? It supports that function? Therefore, this paper aims to analyze the relation 
between a public facility of social and educational institution. 
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A escola como suporte para serviços de Assistência Social 

A discussão aqui engendrada surgiu a partir da pesquisa de mestrado, realizada entre os anos 

de 2010 e 2012, junto ao GEPEC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Exclusão, Cidadania e 

Direitos Humanos. Em termos gerais, tal pesquisa tratou da problemática do controle social 

no contemporâneo, tomando a política pública de Assistência Social como um dispositivo 

potencialmente atualizador do panoptismoi, e a Proteção Social Básica, executada em certo 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS -, como uma tecnologia, por excelência, 

da vigilância e regulamentação da vida. Nesse contexto, colocou-se em análise a experiência 

da pesquisadora enquanto técnica de psicologia no CRAS de uma cidade do interior de 

Alagoas, no período de 2008 a 2010.  

O equipamento social CRAS é tido, pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS - como 

a principal unidade pública responsável pela organização e oferta dos serviços de proteção 

social.  Na sua definição formal, a característica mais importante é a capilaridade. Foi 

planejado para ser instalado em todos os territórios considerados como áreas de risco e 

vulnerabilidade social dos municípios, materializando a presença do Estado nas periferias. A 

equipe de referência, psicólogos e assistentes sociais, deve realizar serviços socioassistenciais 

de caráter preventivo, protetivo e proativo, direcionados para as famílias pobres. 

Para realização da pesquisa, de inspiração etnográfica, foram elaboradas duas narrativas. 

Uma, que descreveu os caminhos percorridos pela psicóloga dentro da máquina estatal, 

apresentando o modo pelo qual essa experiência se constituiu como a problemática de 

pesquisa. E outra, que expôs três casos de atendimentos realizados nesse CRAS, escolhidos a 

partir do contrassenso identificado entre a proposta de Proteção Social Básica de cunho 

preventivo, protetivo e proativo que deveria ser executada e a efetivação das práticas que lá se 

estabeleceram. Portanto, foi a partir da análise dos casos que surgiram questionamentos 

acerca da relação entre as práticas da assistência social daquele CRAS e a instituição escolar. 

Os questionamentos foram incitados a partir dos atendimentos individuais realizados pela 

técnica de psicologia junto a duas famílias em situação de extrema pobreza, que foram 

consideradas descuidadas e negligentes no modo de tratar seus filhos. Essas famílias 

chegaram ao CRAS a partir de encaminhamentos do Conselho Tutelar, órgão de vigilância 



dos direitos das crianças e adolescentes, para orientação e aconselhamento com a técnica de 

psicologia. Durante certas intervenções, analisadas nos casos discutidos na pesquisa, se 

destacaram algumas falas de “orientação e aconselhamento” que apontavam para escola como 

um espaço de moralização, socialização e readequação das crianças e adolescentes 

marginalizados. O que dá a perceber certo entendimento sobre a escola que a caracteriza 

como lugar do resgate da infância e adolescência em situação de perigo, ou seja, como o 

espaço potencialmente regenerador das crianças e adolescentes excluídos socialmente. Para 

ilustrar o fio que puxa essa argumentação, serão reproduzidos aqui trechos dos dois casos em 

que surgem esses questionamentos. 

O primeiro caso, intitulado “A infância em perigo”, tratava-se de um pai, catador de lixo, que 

foi conduzido ao CRAS pelo Conselho Tutelar por ser descuidado e negligente com seu casal 

de filhos pequenos, levava-os consigo para o lixão e regularmente fazia festas regadas a álcool 

e música de conteúdo inapropriado na presença das crianças. Aqui, duas falas de orientação 

da psicóloga são pinçadas para pensar a relação com a escola: 

[...] não é saldável deixar crianças participarem de festas adultas que tenham 
bebidas alcoólicas e música alta. Comportamentos promíscuos atrelados ao 
abuso de álcool são de má influência para o desenvolvimento delas, por que 
aprendem muito com as atitudes dos adultos. Lugar de criança é na escola 
e brincando em lugares propícios, sem perigos. 

Bem, seus filhos são muito pequenos ainda, a possibilidade de adoecerem 
frequentando um lixão é grande. Nossa preocupação com seus filhos é 
visando a saúde e a educação deles. O senhor precisa ser cuidadoso. Não 
gostaria de recorrer ao promotor para resolver isso, acho que o senhor pode 
assumir essa tarefa, é só ter cuidado com as crianças. Não levar pra o lixão, 
garantir a higiene e boa alimentação, a frequência à escola... são atitudes 
assim que queremos do senhor. 

(MELO, 2012, p. 105-106) 

 

Já o segundo caso, intitulado “A infância perigosa”, diz respeito a um caso de exploração 

sexual. Uma adolescente de quinze anos e seus pais foram conduzidos ao CRAS pelos 

conselheiros tutelares. Desde criança os pais exploravam a filha, fazendo dela um 

investimento rentável.  Anteriormente, o caso havia passado pela justiça, que determinou a 

prisão do abusador e retirou a menina da guarda dos pais, encaminhando-a para um abrigo. 

Passados quase dois anos a menina fugiu. Nesse momento, a menina e seus pais também 

foram levados ao CRAS para receberem as orientações da técnica de psicologia. Mais uma 

vez, algumas falas da psicóloga atribuem importância à escola: 



 

Então é o seguinte, terá que voltar a estudar, o Conselho vai realizar sua 
matrícula na escola ‘Casinha Feliz’. Não poderá ir pra rua a noite, nem 
muito menos passar perto do “riachão” e do posto de gasolina. Você é menor 
de idade, ainda está sob os cuidados da justiça, portanto não deve frequentar 
esses lugares. Nós vamos falar com sua vó pra ela assumir a 
responsabilidade sobre você. E vamos ficar de olho, se não cumprir esse 
acordo você volta para o abrigo, Ok? 

Você sabe, o que seus pais faziam com você é um crime, eles não podem 
ganhar dinheiro te explorando. O que estamos fazendo é para o seu bem, 
para evitar que você seja novamente explorada e possa levar uma vida de 
adolescente comum, indo à escola, fazendo novos amigos, investindo em 
cursos profissionalizantes. Bem, espero que você entenda. 

Infelizmente ficamos sem alternativa nesse caso, ou exploração sexual aqui 
na cidade ou o abrigo em condições ruins. Bem, pelo menos lá está longe da 
exploração sexual, e terá escola e cursos profissionalizantes que poderão 
garantir algum trabalho.  

(MELO, 2012, p. 125-126) 

 

 

Esses recortes das falas de orientação da psicóloga apontam para importância da escola como 

um suporte privilegiado no atendimento dos casos de violação de direitos das crianças e 

adolescentes. Uma prática estabelecida, que reflete a lógica da proteção a esses sujeitos 

considerados vulneráveis. No entanto, as questões que se colocam a partir dessa constatação 

são as seguintes: a escola deveria dar conta da miséria e da marginalização? Ela suporta essa 

função? A pobreza interfere na relação de ensino-aprendizagem? A escola é realmente um 

lugar que proporciona uma formação igualitária? O funcionamento escolar está desvinculado 

das condições sociais excludentes que se mostram em nossa sociedade? Bem, sem a intenção 

de dar respostas às essas perguntas, mas com a preocupação de gerar mais inquietações para 

potencializar a discussão sobre essa problemática, o item seguinte, apresentará certa 

contextualização histórica acerca das iniciativas públicas voltadas para as populações em 

situação de pobreza. 

 

Algumas iniciativas políticas direcionadas para crianças e adolescentes em situação de 

pobreza  



No Brasil, a maior parcela da população – os pobres - vai ser o equivalente das chamadas 

“classes perigosas“. Segundo Coimbra (2001), o governo Vargas instaura uma política 

trabalhista que fortalece a subjetividade de que só o trabalhador de vínculo profissional 

reconhecido terá acesso aos benefícios e proteções oferecidos pelo Estado. O que vai dividir 

os pobres em dois tipos: “os decentes”, aqueles portadores de “carteira de trabalho” como 

sinônimo de corpo-útil ao capitalismo, de trabalhador honesto e, portanto, produtivo; e os 

demais, os que sobram, formam as “classes perigosas”, a grande maioria subalternizados, fora 

do mercado de trabalho (subempregados, desempregados ou ligados a atividades informais, 

eventuais), moradores de favelas e periferias, devem ser descartados.  

No que se refere às crianças, a ótica racional do século XIX contestará a romantização da 

infância. Rizzini (2008) fala que a ideia de inocência sobreviverá associada apenas às crianças 

de “boas famílias”, em paralelo à noção de perversidade inata atribuída à infância das classes 

pobres. As teorias evolucionistas reforçaram a teoria de que as crianças herdariam de seus 

pais as ‘células do vício’, o que justificava um fenômeno comum nos centros urbanos naquele 

momento, onde crianças se entregavam à viciosidade e ao crime. Portanto, um movimento 

que se constituiu com o objetivo de “salvar a criança”, originou-se a partir da crença de que 

a herança e meio deletérios transformavam em monstros aquelas marcadas por certas 

inclinações inatas, acarretando consequências funestas para a sociedade como um todo. Salvar 

essa criança era uma missão que ultrapassava os limites da religião e da família, e assumia 

certa dimensão política de controle, sob a justificativa de defender a sociedade em nome da 

ordem e da paz social. 

Segundo Bulcão (2002), é no início da República que, no Brasil, cresce a preocupação com a 

infância pobre, sendo enfatizadas as más consequências que adviriam no futuro para as 

crianças e seus pais se não fossem contidas a vadiagem e a criminalidade. No discurso da 

proteção, a infância vai se dividir: um lado vai se interessar pela criança abandonada, pobre 

desassistida, que deve ser protegida; e o outro vai se interessar pela criança delinquente, que 

precisa ser disciplinada e vigiada. Pode se perceber nesses discursos o cunho judicializador e 

moralista a respeito da infância.  

[...] foi com o advento da República que a idéia da “conservação e criação de 
crianças” associou-se à garantia da força e vitalidade de um país que queria se 
modernizar. As preocupações em torno da infância empobrecida vão tomando forma 
e se intensificando e a criança passa a ser percebida como patrimônio da nação, 
revestida de um significado social positivo, pois, dentro de uma visão utilitarista, é 
considerada potencialmente útil. Assim, antes tratada como propriedade ou bem, 



passa a ser vista como investimento para o futuro da sociedade. (BULCÃO, 2006, 
p.30) 

 
As três primeiras décadas que seguiram à instauração da República foram marcadas pela 

difusão do higienismo, originando expressiva produção de conhecimentos especializados 

sobre a infância, bem como a penetração da prática médica no âmbito doméstico. Os médicos 

atuavam junto à família, sobretudo com a mãe, treinando-a nos cuidados à criança através de 

conselhos e normas a respeito de sua boa saúde física e moral. (RIZZINI, 2008). Mudanças 

ideológicas e práticas em relação à assistência foram incorporadas e se tornaram visíveis na 

passagem do século no Brasil. O persuasivo discurso e a eficiente ação dos higienistas 

fizeram esmorecer o velho caráter da misericórdia, para abrir espaço para a sua missão de 

cunho científico e social. 

Nesse momento, surgem os chamados profissionais do trabalho social. De acordo com 

Donzelot (2001) foi a partir do final do século XIX que surgiu na Europa uma nova série de 

profissões, tais como assistentes sociais, educadores especializados, orientadores etc., que se 

reúnem em torno do “trabalho social”. Esses técnicos enxertaram-se como suplementos dos 

aparelhos judiciário, assistencial e educativo. Inserindo-se numa multiplicidade de lugares, 

guardando sua unidade em função do seu domínio de intervenção nas classes menos 

favorecidas. Amplia-se, assim, o controle e a tutela.  

Usando o discurso da proteção, a própria lei é extremamente punitiva, pois desde o 
século XIX o sentido “protetor” tem ressalvas para os maiores de 14 anos e, no caso 
dos maiores de 16 anos, abre a possibilidade de que sejam conduzidos, inclusive, 
para o cárcere de adultos. Essa relação de “proteção” extremamente dúbia também 
se manifesta no discurso pedagógico – o seu maior fundamento – quando este se 
sustenta no trabalho perante casos de abandono social ou perante a incapacidade de 
as famílias se manterem coesas por questões oriundas de conflitos econômico-
sociais. Assim, os ditos discursos de proteção para os pobres apontam o trabalho 
como uma forma pedagógica de “integração à estrutura dominante”, como se a 
questão social se circunscrevesse apenas à qualificação profissional. (SHEINVAR, 
2002, p.96-97) 

 

Desse modo justifica-se a criação de um complexo aparato médico-jurídico-assistencial, suas 

metas eram definidas em função da prevenção, educação, recuperação e repressão.  

Em discurso caracterizado pela dualidade – ora em defesa da criança, ora em defesa 
da sociedade – estabelecem-se os objetivos para as funções acima: de prevenção 
(vigiar a criança, evitando a sua degradação, que contribuiria para degeneração da 
sociedade); de educação (educar o pobre, moldando-o ao hábito do trabalho e 
treinando-o para que observe as regras do ‘bem-viver’); de recuperação (reeducar 
ou reabilitar o menor, percebido como ‘vicioso’, através do trabalho e da instrução, 
retirando-o das garras da criminalidade e tornando-o útil à sociedade); de repressão 



(conter o menor delinquente, impedindo que cause outros danos e visando a sua 
reabilitação, pelo trabalho). (RIZZINI, 2008, p.20). 

 

Em nome da proteção, a internação torna-se uma prática sistemática, os menores são retirados 

dos circuitos ‘ilegais’ para serem devidamente educados. Passeti (2000) fala que a história das 

internações para crianças e jovens pobres deve ser anotada como parte da história da caridade 

e da intenção de integrá-los à vida normalizada. A primeira vez que o Estado respondeu com a 

internação foi com o Código de Menores de 1927, responsabilizando-se pela situação de 

abandono e propondo os corretivos necessários para suprimir o comportamento delinquencial. 

Na busca de domesticar as individualidades os governos passaram a investir em educação, e 

para tal a escola e o internato se tornaram fundamentais. 

Scheinvar (2002) diz que além da assistência social ser extremamente punitiva, a proteção 

adquire centralidade. Tal concepção de proteção irá se constituir como um artifício por meio 

do qual se retiraria o discurso da prevenção do âmbito criminal para construí-lo como uma 

preocupação pedagógica, cujo foco central é a família e o dispositivo privilegiado, a 

educação. Porém, o que a autora acrescenta é que em nome da periculosidade e sob o 

fantasma da prevenção, o controle judiciário se dá através de aparelhos de vigilância e 

correção, onde se estabelece um jogo perverso, em que o judiciário diz “apenas” que se deve 

aplicar a lei e os equipamentos sociais afirmam “apenas” que devem executá-la. Baseados no 

argumento da correção, a prática de ambos é totalmente conexa e cúmplice, mas, por serem 

domínios administrativamente independentes, ambas, em nome do cumprimento da lei, 

justificam a falta de respeito, a submissão e a desqualificação com que tratam a sua clientela. 

A diferença das formas com que os variados grupos sociais são tratados pelos aparelhos 

públicos é coerente à sociedade de classes. Foucault (2004, p. 131) diz que os “sistemas de 

cobertura social impõem um determinado modo de vida ao qual ele submete os indivíduos, e 

qualquer pessoa ou grupo que, por uma razão ou por outra, não querem ou não podem chegar 

a esse modo de vida se encontram marginalizados pelo próprio jogo das instituições”. Assim, 

não há como deixar de ressaltar os efeitos de violência e perversidade causadas pela proteção 

que pune os pobres. 

É no espaço dos que estão na borda e dos que dela espirraram que “funcionam” os 
serviços que executam as políticas públicas formuladas pelos gestores atrelados ao 
Estado: a rede pública de educação, o sistema público de saúde e o aparelho de re-
socialização do sistema prisional, dentre outros, cada um respectivamente destinado 
conforme a pretensão por serviços ou produtos que almeje o desqualificado 
candidato. Complementares das funções operados por esses serviços, “o incômodo 
do lixo humano fica sob a competência do Estado policial, das seitas religiosas (e/ou 
político-partidárias) de salvação (...)” (Grupo Krisis, 2003, p.20), do trabalho 



voluntário também produzido como salvação e de muitos “abnegados” funcionários 
públicos – crédulos nas políticas públicas formuladas e implementadas pelo Estado 
– com seus salários garantidos cada vez menores.( COIMBRA, C.; MENDONÇA 
FILHO, M.; MONTEIRO, A., 2006, p. 9) 

 

 
Os pesquisadores continuam sua análise e mostram o que fica subtraído nesse esquema de 

entendimento. O que deixa de ser considerado é a ideia de que um lugar de poder instituído, 

como o aparelho de Estado, funciona segundo certas lógicas, e que sua ocupação é, 

geralmente, servi-lo na condição de operador de seus dispositivos. Ou seja, nesta condição, o 

operador não muda a máquina, ele a faz funcionar. A partir da impossibilidade de transformar 

o funcionamento das máquinas estatais capitalísticas, o que se mantem é a crença na 

possibilidade de reformas através das intervenções, das formulações e das implementações 

propostas pelas políticas públicas vinculadas ao Estado. No entanto, deve-se repensar a 

relação entre Estado e políticas públicas. Já que estes termos não podem ser tomados como 

coincidentes, visto que os domínios do Estado e do público não se justapõem. Não é natural a 

relação de sinonímia entre eles, pois o público diz respeito à experiência concreta dos 

coletivos de forças sempre em movimento.  

 

A inefetividade da escola como suporte para pobreza 

 

Aqui, não está sendo questionada a importância da educação, mas, o uso da instituição escolar 

como um receptáculo de crianças e adolescentes, advindas de famílias em situação de extrema 

pobreza ou de violação de direitos, “cumprindo” a pretensa função social de ressocialização e 

preparação para o mercado de trabalho. Ou seja, o problema posto aqui é o fato das políticas 

públicas lançarem mão da escolarização como o caminho capaz de retirar essas crianças e 

adolescentes do mundo marginalizado. Esse engodo, que se mantém naturalizado nas práticas 

profissionais, já vem sendo discutido há décadas, e continua sendo um tema atual. 

 

A igualdade de oportunidades na educação é meta desejável e realizável, 
mas confundi-la com obrigatoriedade escolar é confundir salvação com 
igreja. A escola tornou-se a religião universal do proletariado modernizado, 
e faz promessas férteis de salvação aos pobres da era tecnológica. O Estado-
nação adotou-a, moldando todos os cidadãos num currículo hierarquizado, à 
base de diplomas sucessivos, algo parecido com os ritos de iniciação e 
promoções hieráticas de outrora. O Estado moderno assumiu a obrigação de 
impor os ditames de seus educadores por meio de inspetores bem 
intencionados e de exigências empregatícias; mais ou menos como o fizeram 



os reis espanhóis que impunham os ditames de seus teólogos pelos 
conquistadores e pela Inquisição (ILLICH, I., 1985, p. 25). 
 
 

O que fazer com os jovens desobedientes à logica da escolarização? Aguardar seu destino 

legal ditado pelo Tribunal, para com a proposta de regime educativo ser abrigadas por tempo 

indeterminado em instituições de depósito, como um abrigo. Assim, modos de dominação, 

submissão, sujeição seriam reduzidos apenas a efeitos de obediência. Forrester (1997) 

problematiza essa situação, e denuncia a violência perversa da sociedade contemporânea 

contra os jovens: “’eles’ não se integram; ‘eles’ não aceitam com gratidão o que era de se 

esperar – pelo menos sem se debater, sem sobressaltos, aliás inúteis, sem infrações ao sistema 

que os expulsa, que os encarcera na evicção. [...] Bloqueados numa segregação não 

formulada, [...] ‘eles’ têm a indecência de não se integrar!” (p. 58). Eis o escândalo que deixa 

a sociedade indignada.  

São jovens existências, frutos de uma sociedade organizada sem eles, baseada em torno de sua 

rejeição, e que funcionam apenas como um pesadelo sem fim. Ao que eles devem se integrar?  

Ao desemprego, à miséria? À rejeição? Às vacuidades do tédio, ao sentimento de ser 
inútil ou até mesmo parasita? Ao futuro sem projeto? Integrar-se! Mas a que grupo 
rejeitado, a que grau de pobreza, a que tipos de provas, que sinais de desprezo? 
Integrar-se a hierarquias que, de imediato, relegam ao nível mais humilhante sem 
jamais dar a possibilidade de fazer as provas? Integrar-se a essa ordem que, de 
ofício, nega todo direito ao respeito? A essa lei implícita que quer que aos pobres 
seja concedida vida de pobre, interesses de pobre (isto é, nenhum interesse) e 
trabalhos de pobre (se houver trabalho)? (FORRESTER, 1997, p. 59).  

 

A autora fala ainda que isso se trata da impossibilidade de reproduzir os critérios de meios 

sociais que lhes são proibidos e que os rejeitam, mas que são tomados como uma deserção, 

como uma recusa, como um sinal de inaptidão ou uma prova de anomalia. Esse seria o 

pretexto ideal para continuar negando-os e renegando-os, para esquecê-los lá onde se 

encontram. Aí estão eles, em face do vazio, expulsos para “espaços carcerários sem muros 

tangíveis”, de onde não podem fugir. “É o cinismo levando todo poder a voltar seu 

ressentimento contra os que ele próprio oprime”. 

Pensar a escolarização como um caminho para resolução de problemas sociais complexos e 

perversos, enquadrando-a apenas numa lógica de institucionalização e depósito de indivíduos, 

enfraquece a potência da educação de transformar e provocar mudanças reais nessa mesma 

sociedade que exclui. Portanto, se faz necessário repensar função da escola quando tem por 

obrigação “abrigar” as crianças e jovens marginalizados, no sentido de não descolar a escola 



dos processos histórico-sociais perversos que envolvem a manutenção da pobreza. Porque 

individualizar a responsabilidade pelo “fracasso escolar” é caminho mais fácil para julgar, 

culpar e manter a lógica da exclusão. 
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i
 “Trata-se de uma forma de poder, de um tipo de sociedade que classifico de sociedade disciplinar por 
oposição às sociedades propriamente penais que conhecíamos anteriormente. É a idade do controle 
social” (FOUCAULT, 2003, p. 86). 

 


