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A criança é um agente na sua própria construção e na construção do mundo, 
mas um  agente cuja ação desenvolve-se no contexto de uma práxis 
inelutavelmente social e histórica, que inclui tanto sujeições e 
potencialidades da natureza como as ações de outros agentes 
(WARTOFSKI,1999, p. 89). 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como preocupação central, discutir aspectos referentes 

ao projeto de pesquisa a ser desenvolvido no âmbito do Doutorado em Política Social. Para 

tanto, serão discutidas as categorias pobreza e infância, além do destaque à perspectiva da 

totalidade, opção epistemológica que guiará o horizonte de análise do referido trabalho. As 

duas categorias em destaque são consideradas centrais para a investigação sobre as políticas 

sociais para a infância e a naturalização da pobreza 

ABSTRACT: The present work has as a central concern, discuss aspects related to the 

research project being developed under the PhD in Social Policy. To this end, we discuss the 

categories and childhood poverty, and highlight the prospect of all, epistemological choice 

that will guide the horizon of analysis of the work. The two categories are highlighted as 

central to research on social policies for children and naturalization of poverty. 
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Introdução 

O presente trabalho tem como preocupação central, discutir aspectos referentes ao projeto de 

pesquisa a ser desenvolvido no âmbito do Doutorado em Política Social. Para tanto, serão 

discutidas as categorias pobreza e infância, além do destaque à perspectiva da totalidade, 

opção epistemológica que guiará o horizonte de análise do referido trabalho. As duas 

categorias em destaque são consideradas centrais para a investigação sobre as políticas sociais 

para a infância e a naturalização da pobreza. 

As categorias são entendidas aqui a partir de Ianni (1986, p. 1), como explicações 

dialeticamente construídas “que resultam da reflexão sobre o acontecimento que se está 

pesquisando”.  Para este autor, necessário se faz que nos coloquemos diante dos fenômenos, 

interrogando-os, argüindo-os, pois os mesmos não se dão a conhecer imediatamente, exigindo 

uma reiterada, obstinada, ultrapassagem para além das aparências. 

Essa construção categorial envolve a busca da explicação global do fato, encarando-o como 

um “todo que se apresenta tanto quanto possível vivo” (IANNI, 1986, p. 1), implicando na 

criticidade da reflexão sobre o objeto, além da crítica das explicações prevalecentes sobre esse 

mesmo objeto. 

 

A totalidade como categoria do materialismo dialético 

O mundo age sobre o homem, modificando-o, o homem conhece o mundo 
agindo sobre ele e, por sua vez, modificando-o. (BASBAUM,1978, p. 202) 

 

O materialismo dialético como paradigma, surge a partir da filosofia dialética de Hegel, “o vir 

a ser, a transformação do universo e das relações entre os homens (em Hegel é a 

transformação do espírito absoluto) em fases sucessivas: a tese, a antítese e a síntese” 

(BASBAUM, 1978, p. 196), que vê o homem como construído na história, na vida social, 

criando-se a si mesmo. Esse conteúdo dialético é base da dialética marxista, mas Marx e 

Engels vão além e dão um caráter histórico e materialista à dialética de Hegel. 

Na filosofia materialista a categoria da totalidade concreta é, sobretudo e em 
primeiro lugar a resposta à pergunta: que é a realidade? E só em segundo 
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lugar, e em conseqüência da solução materialista à primeira questão, ela é e 
pode ser um princípio epistemológico e uma exigência metodológica 
(KOSIK, 2002, p. 42). 

Considerando a proposta deste trabalho, defende-se que o estudo da infância não pode ocorrer 

em separado dos estudos da realidade da sociedade e das condições materiais em que esta se 

estrutura. Diante do exposto, entendemos a totalidade como uma categoria metodológica e, 

nessa condição é o principal critério de diferenciação entre a filosofia burguesa e o marxismo. 

Citando Lucáks, Lowy e Naïr (2008, p. 26) escrevem: “não é o predomínio dos motivos 

econômicos na explicação da história que distingue de maneira decisiva o marxismo da 

ciência burguesa, e sim o ponto de vista da totalidade.”  

Lowy e Naïr (2008), referindo-se a Goldmann, afirmam que somente é possível explicar um 

fato humano mediante sua inserção em estruturas mais gerais e a sua submissão a um par 

compreensivo-explicativo, sendo a compreensão “a evidenciação de uma estrutura 

significativa imanente ao objeto estudado [e] a explicação (...) a inserção dessa estrutura, 

enquanto elemento constitutivo e funcional, em uma estrutura imediatamente globalizante” 

(Goldmann apud LOWY E NAÏR, 2008, p. 27). 

Portanto, interpretar a infância numa perspectiva dialética significa apreendê-la como 

fenômeno que se relaciona com a totalidade que a envolve, para além da categoria geracional 

na qual ela se insere 

Para Kosik (2002, p. 53) “o próprio conceito do fato é determinado pela concepção total da 

realidade social”. Essa afirmativa ressalta a intenção deste trabalho que se acentua sobre a 

perspectiva da totalidade nos estudos sobre infância e pode ser melhor compreendida a partir 

afirmação de  Basbaum: 

Não é possível atingir o conhecimento de um fenômeno sem surpreendê-lo 
em seu processo evolutivo, que é dialético. E somente podemos conhecer 
esse processo evolutivo agindo sobre o fenômeno. O conhecimento é o 
movimento (BASBAUM, 1978, p. 204). 

A infância na totalidade do social 

Falar de crianças como sujeitos construídos dialeticamente na e com a cultura é um fenômeno 

recente. Diversos estudos (ARIÉS, 1981, NARODOWSKI, 2000, HEYWOOD, 2004) dão 

conta de que apenas no Iluminismo, a infância passou a ser considerada como objeto de 
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estudo da ciência. Foi naquele contexto histórico, embasado na perspectiva de tornar o 

homem livre da escuridão do não-saber, que a criança passou a ser reconhecida como o 

pequeno adulto que no futuro poderia libertar-se da ignorância. Diante disso, surgiu a 

necessidade da formação de um conjunto de saberes que prescrevessem, disciplinassem e 

padronizassem a normalidade (SARMENTO, 2004). Esses padrões visavam explicar a 

infância naturalizando-a, negando-a como  

agente na sua própria construção e na construção do mundo, mas um agente 

cuja ação desenvolve-se no contexto de uma práxis inelutavelmente social e 

histórica, que inclui tanto as sujeições e potencialidades da natureza como as 

ações de outros agentes (WARTOFSKY, 1999, p. 89). 

Um olhar mais atento sobre o cotidiano das crianças pobres dá a idéia do processo de 

marginalização, do não-lugar a que as mesmas têm sido submetidas, principalmente pelas 

políticas públicas o que não deveria causar estranhamento (LAJOLO, 1999), considerando-se 

a etimologia da palavra infante, infância que, em sua origem latina, “recobre um campo 

semântico estreitamente ligado à idéia de ausência de fala.” Este conceito é constituído a 

partir dos prefixos e radicais lingüísticos que compõem a palavra: in = prefixo que indica 

negação; fante = princípio presente do verbo latino fari, que significa falar, dizer 

Por não se falar, a infância não se fala, não se falando, não ocupa a primeira 
pessoa nos discursos que dela se ocupam. E por não ocupar esta primeira 
pessoa, isto é, por não dizer eu, por jamais assumir o lugar do sujeito do 
discurso, e, conseqüentemente, por consistir sempre em ele/ela nos discursos 
alheios, a infância é sempre definida de fora (LAJOLO, 1999, p.226). 

Assim, desnaturalizar as crianças, filhas/produto do projeto iluminista, suas condições 

desiguais de sobrevivência, e defendê-las como sujeitos sociais de direitos constituem 

principais fundamentos do presente trabalho. 

Entretanto, faz-se necessário afirmar sobre qual infância está-se falando neste trabalho, pois 

convive-se em uma mesma sociedade, numa mesma época, com distintas infâncias, o que para 

Narodowski (2000), poderia chamar, em linhas gerais, de infância hiper-realizada e des-

realizada ou cyber e ninja, segundo Dornelles (2005). 
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A infância hiper-realizada (NARODOWSKI, 2000), é aquela possuidora de todos os bens 

materiais possíveis numa sociedade capitalista. É a criança da realidade virtual, “dominadora 

dos códigos da modernidade”, superprotegida, muitas vezes assustadora para os que dela 

cuidam, por desconhecê-la e não saberem como melhor controlá-la. 

A infância des-realizada é entendida como a da criança da realidade cruel, criadora de seus 

próprios códigos de sobrevivência, a dos guetos, das ruas, à margem, dos bueiros 

(DORNELLES, 2005). É a abandonada, a que surge oficialmente na história das rodas de 

expostos, a que cuida da criança branca (sendo seu brinquedo), as que trabalham como 

domésticas desde que aprendem a correr. Enfim, a que assusta quem dela não cuida. 

No presente trabalho será focalizada a infância pobre/ninja/des-realizada; aquela para a qual 

as políticas sociais públicas têm como alvo nas ações compensatórias; tem na invisibilidade 

social seu anúncio de existência, que é “pouco nobre ou sem historicidade” (BRITO, 2001) e 

colocadas como não pertencentes ao campo historiográfico, transformando-se, com isso, em 

desafio para os estudiosos do tema. 

Historicamente, as políticas para a infância apresentaram-se com algumas concepções que, 

segundo Kuhlmann Jr (1998), explicitam qual o lugar da criança pobre. Para o autor, três 

olhares direcionaram as ações para esse segmento geracional e podem ser destacados: 

médico-higienismo, jurídico-policial e religioso.  O que se percebe é que em todas essas 

ações, o assistencialismo é o elemento definidor e a infância é hegemonicamente reafirmada 

como objeto de regulação e domínio. 

A concepção médico-higienista é entendido, segundo Kuhlmann Jr (1998), como preocupação 

com o saneamento, o combate à mortalidade infantil, que naquele período – década de 1870 – 

apresentava altos índices, desfavorecendo o projeto civilizatório e moderno defendido pela 

ordem dominante. Por essa concepção, a infância é tratada na perspectiva da puericultura, que 

era considerada “a ciência da família”, na qual a condução do trabalho com as crianças era 

dada pelas mães burguesas, as aliadas dos médicos no controle das condições exigidas para o 

papel de mãe. 

A “infância moralmente abandonada” é tema da concepção jurídico policial sobre a 

assistência às crianças (Idem, p. 93); a pobreza é segmentada, segundo o autor, como 
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ameaçadora à ordem e paz social das elites. A afirmação abaixo retrata, de forma nítida, esta 

compreensão sobre as crianças pobres: 

Uma das causas do aumento espantoso da criminalidade nos grandes centros 
urbanos é a corrupção da infância que, balda de educação e de cuidados por 
parte da família e da sociedade, é recrutada para as fileiras do exército do 
mal (BONUMA APUD SANTOS, 1999, p.215). 

A idéia do abandono moral resulta de um olhar estigmatizador sobre as famílias populares, às 

quais é atribuída a responsabilidade pelas condições em que vivem as crianças, sendo “os pais 

socialmente imprestáveis” (!), distribuídos, segundo Kuhlmann Jr (1998), em três classes: “os 

negligentes, os incapazes, que necessitam da melhoria das condições de vida (habitação etc) e 

os indignos” (idem, p. 94). 

A religiosidade é outro fator hegemônico na definição de práticas pensadas para o controle 

das classes trabalhadoras e, portanto, dos seus filhos. Tendo a Igreja Católica como principal 

instituição homogeneizadora, que, apesar de utilizar um discurso de combate aos excessos do 

liberalismo, segundo Kuhlmann Jr (1998) a principal denúncia da Encíclica Rerum Novarum - 

elaborada em 1891 pelo Papa Leão XIII-  era “contra os sindicatos e o socialismo, vistos 

como irreligiosos e aproveitadores das condições do proletariado” (idem, p. 95). A orientação 

religiosa fez-se presente nos estabelecimentos que atendiam as crianças, pois a experiência de 

caridade e da assistência à pobreza era defendida pela Instituição religiosa como necessária à 

segurança do capital. 

A partir desse breve panorama, percebe-se que os cuidados com a infância pobre apresentam-

se como gesto humanitário, caridoso, preventivo, disciplinador, ordenador e 

fundamentalmente legitimador das desigualdades sociais. Sob essa ótica, pensar politicamente 

as crianças e suas diferentes infâncias significa naturalizar as hierarquias sociais, nas quais as 

condições desiguais em que vivem diferentes crianças são justificadas através de desiguais 

condições de acesso à instituições de educação infantil. E pensar os diversos olhares 

construídos sobre a infância necessita inserir esses olhares no contexto das mudanças políticas 

e sociais que implicaram essas novas visões, o que será feito a seguir. 
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A infância na totalidade dos acontecimentos: O recorte temporal da pesquisa 

Neste trabalho convém também evidenciar a escolha do período delimitado para o 

desenvolvimento pesquisa sobre as políticas sociais para a infância e a naturalização da 

pobreza. Este recorte é legitimado principalmente pelos acontecimentos que marcaram as 

décadas de 1980 e 1990.  

A história política recente do país demarca a importância do final da década de 1980, quando 

foi promulgada a Constituição Federal de 1988. Lei que também conferiu à infância o estatuto 

de categoria de direitos: 

Artigo 205: A educação é direito de todos 

Artigo 208, inciso IV: O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante garantia de: (...) atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a seis anos de idade. (BRASIL, 1988) 

Contudo, tratar “no papel” (FÜLLGRAF, 2001) as crianças de 0 a 6 anos de idade como 

sujeitos de direitos à educação, atende, em parte, às reivindicações dos movimentos sociais 

que, na década de 1980, foram pontos de pauta dos debates em todo o Brasil. 

Esse reconhecimento, apesar de se ter iniciado na modernidade, é 
essencialmente na segunda modernidade que encontra o espaço necessário 
para tornar visível o tempo e o espaço de ser criança, tornar visível um grupo 
social, que à semelhança de outros grupos minoritários, se manteve na 
invisibilidade, subjugado pelo poder exercido por outros grupos mais 
poderosos, neste caso, o grupo social dos adultos (FERNANDES, 2007, p3).  

Já a década de 1990 foi marcada pelas reformas neoliberais de Estado. Foi nesse período que 

aconteceu o processo de ajustamento político, econômico e cultural às exigências do mercado 

global, que conseqüentemente, propôs reformas institucionais públicas, dentre estas a 

descentralização, cabendo aos municípios a responsabilidade pela implementação de políticas 

públicas sociais. 

Nessa mesma década foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). 

O texto sugeriu conquistas, após amplo embate entre conservadores alinhados com o código 
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de menores de 1979 e os movimentos sociais que lutavam pela condição da infância como 

titular de direitos sociais. Contudo, apesar de ser considerado um avanço, pois não se tratava 

de um texto legal elaborado por experts, segundo Kramer e Bazílio (2003), o quadro atual 

ainda está distante do que foi idealizado pelos movimentos sociais. 

Mais recentemente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) foi 

aprovada em 1996, após outros embates travados entre diferentes forças, e reafirmou o quanto 

diversificado e divergente podem ser os interesses pela educação. Após alternâncias de 

relatores e de trajetória do projeto, a Lei foi aprovada em 17 de dezembro de 1996, 

desprezando todas as discussões realizadas pelos diversos setores democráticos, populares, 

referendando concepções hegemônicas de desigualdade, injustiça social e ausência de 

cidadania. 

Nesse contexto, a Educação Infantil aparece como primeira etapa da educação básica:  

Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1998). 

Do exposto, entende-se a relevância que a infância adquiriu nas políticas públicas nesse 

período, como resposta à ação da sociedade organizada e à pressão dos movimentos sociais, 

gerando um imperativo por mudanças no entendimento sobre as crianças. No entanto, há 

muito a ser feito para que os direitos proclamados legalmente realizem-se na prática, 

principalmente quando se pensa na criança que pertence aos grupos sociais expropriados dos 

meios de produção. 

Para entender as políticas sociais para a infância pobre, faz-se necessário discutir 

conceitualmente a pobreza e sua inegável afirmação pelo capitalismo. 

A Pobreza como condição inerente à totalidade do capitalismo 

O conceito pobreza adquiriu centralidade nos debates atuais, seja nas discussões sobre 

políticas públicas, seja para justificar a negação delas. O fato é que está na pauta do dia.  Tem 

sido discutido à exaustão, o que não significa que estejamos próximos de entendê-la, ou de 

encará-la para além dos índices estatísticos e como fenômeno de uma sociedade dividida entre 
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os que produzem e não podem usufruir e os que usufruem sem produzir, que é a sociedade 

capitalista. 

A pobreza, em meio à riqueza, é inerente ao capitalismo, pois o aumento do capital incide 

diretamente sobre a classe trabalhadora. Marx (2005) discute de forma profunda as 

implicações desse fenômeno, trazendo-nos o conceito de superpopulação relativa em que o 

“mais profundo sedimento da superpopulação relativa vegeta no inferno da indigência, do 

pauperismo.” (Marx, 2005, p. 747). Para ele existem três categorias dessa camada social: 

primeiro, os aptos para o trabalho; segundo, órfãos e filhos de indigentes e terceiro, os 

degradados, desmoralizados, incapazes de trabalhar e todos eles “constituem condição de 

existência da produção capitalista” (idem, p. 748). 

A pobreza é, para Marx (2005), parte das despesas extras do capitalismo, mas é transferida, 

pelo capital, para os trabalhadores e a classe média inferior; pois quanto maior a riqueza 

acumulada pelo modo de produção, maior é o exército industrial de reserva, e, portanto, do 

pauperismo. 

A pobreza é, ainda, segundo Marx (2005) necessária à manutenção do capital, pois segundo 

Bernard de Mandeville apud Marx (idem, p. 717),  

nos países onde a propriedade está bem protegida, é mais fácil viver sem 
dinheiro do que sem os pobres, pois quem faria o trabalho?(...) Se não se 
deve deixar os pobres morrerem de fome, não se lhes deve dar coisa alguma 
que lhes permita economizarem. (...) é interesse de todas as nações ricas que 
a maior parte dos pobres nunca fique desocupada e que, ao mesmo tempo, 
gaste sempre tudo o que ganha(...) 

Essa afirmação do começo do século XVIII revela a relação entre a acumulação de capital e o 

crescimento dos “pobres laboriosos”, algo necessário ao sistema capitalista. 

Não há consenso quando se trata de definir pobreza, pois trata-se um fenômeno complexo em 

que há indefinição sobre quais seriam as necessidades básicas que deveriam ser atendidas. O 

que para Rocha (2006), significa, em última instância “não dispor dos meios para operar 

adequadamente no grupo social em que se vive” (idem, p. 10). 
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Buscou-se, também, referenciar-se nos estudos de Pereira (2006, p. 231) para dar conta das 

discussões sobre pobreza a qual, citando Townsend, conceitua-a afirmando que os 

“indivíduos, famílias e grupos podem ser considerados pobres quando lhes faltam recursos 

para obter uma dieta básica, participar socialmente e ter condições de vida que são 

legitimadas pela sociedade à qual pertencem”. Portanto, entende-se esse fenômeno como 

objetivo e universal, que diz respeito às necessidades humanas e está diretamente vinculada à 

dinâmica das forças sociais. Assim, entender a pobreza como fenômeno histórico, significa 

considerá-la como resultado da dinâmica das relações de produção de uma dada sociedade, 

como um processo não dado pela natureza e nem desvinculado de interesses.  

Rocha (2006) e Pereira (2009) discutem em seus livros os conceitos de pobreza relativa e de 

pobreza absoluta, afirmando, ambas as autoras, que pobreza relativa é a explicação da mesma 

em relação aos recursos materiais disponíveis numa determinada época aos membros de uma 

dada sociedade ou de diferentes sociedades. E pobreza absoluta aquela relacionada ao 

conceito ausência de satisfação de necessidades básicas de sobrevivência humana. 

A parcela da população que é mais perversamente atingida pela crescente pobreza, é a 

infância, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE que 

apontam para o fato de que as crianças encontram-se mais vulneráveis do que o restante da 

população: “a pobreza também dificulta o acesso das crianças à escola, principalmente na 

primeira infância” (IBGE, 2008, s.p) 

O mesmo estudo sobre a análise das condições de vida da população (IBGE, 2008) mostra 

que a região Nordeste tem o maior percentual de pobres no país (51,6%); destes, o percentual 

da população em idade entre 0 a 17 anos é maior ainda (68,1%). E dos que vivem com até ¼ 

de salário mínimo de rendimento mensal familiar, é mais expressivo em crianças de 0 a 6 

anos (39,3%). Os dados apresentam uma redução entre 1997/2007 nos percentuais de crianças 

e adolescentes que viviam com rendimento mensal abaixo de ½ salário mínimo. Entretanto, 

apesar da melhora nas condições de vida da população, ainda é baixo o número de domicílios 

com crianças até 6 anos de idade que possuem condições básicas de saneamento. 

Fazendo um recorte desses estudos para a Bahia, identifica-se que 60,8% das famílias com 

crianças de 0 a 14 anos de idade sobrevivem com menos de ½ salário mínimo, sendo que, nas 
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famílias com crianças de 0 a 6 anos, esse percentual aumenta para 63,7% dos que vivem com 

até ½ salário mínimo. (IBGE, 2008) 

Constatamos, pois, que as ações sociais direcionadas à infância no contexto referido, não são 

consideradas direitos, mas sim, benesses voluntariamente oferecidas pelos 

solidários/filantropos gestores, os quais colocam em prática compensações sociais imediatas 

que, além de manter os sujeitos na condição economicamente desigual, favorecem a 

manutenção do status quo, construindo uma administração simbólica da infância 

(SARMENTO, 2001), objetivando construir, através de dispositivos simbólicos, o estatuto 

social das gerações mais jovens, a qual por sua vez tem relação com o discurso educativo 

hegemônico. 

Esperamos que o estudo a ser desenvolvido possa contribuir com a realimentação da contra-

mola que resiste e ajude a segurar a primavera nos dentes dessas crianças que não tem 

conseguido ter infância e de todos aqueles que acreditam em outros modelos possíveis de 

organização social e política em nosso país.  
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