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“Para que alguma coisa delas chegue até nós, foi preciso, no entanto, que um 
feixe de luz, ao menos por um instante, viesse iluminá-las. Luz que vem de outro 

lugar. O que as arranca da noite em que elas teriam podido, e talvez sempre 
devido, permanecer é o encontro com o poder: sem esse choque, nenhuma 

palavra, sem dúvida, estaria mais ali para lembrar seu fugidio trajeto. O poder que 
espreitava essas vidas, que as perseguiu, que prestou atenção, ainda que por um 
instante, em suas queixas e em seu pequeno tumulto, e que as marcou com suas 
garras, foi ele que suscitou as poucas palavras que disto nos restam; seja por se 
ter querido dirigir a ele para denunciar, queixar-se, solicitar, suplicar, seja por ele 

ter querido intervir, em poucas palavras, julgado e decidido. Todas essas vidas 
destinadas a passar por baixo de qualquer discurso e a desaparecer sem nunca 

terem sido faladas só puderam deixar rastros – breves, incisivos, com frequência 
enigmáticos – a partir do momento de seu contato instantâneo com o poder. Do 

modo que é, sem dúvida, para sempre impossível recuperá-las nelas próprias, tais 
como podiam ser “em estado livre”; só podemos balizá-las tomadas nas 

declamações, nas parcialidades táticas, nas mentiras imperativas supostas nos 
jogos de poder e nas relações com ele.”  

(FOUCAULT, A vida dos homens infames) 
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Resumo 

 

 

O presente texto circula em torno da problemática do controle social no 
contemporâneo, tomando a política pública de Assistência Social como um 
dispositivo potencialmente atualizador do panoptismo, 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, coloca-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. Para tal, foram elaboradas duas narrativas. Uma, que 
descreve 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 expõe 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. 
Práticas estas, fundamentalmente de controle e judicialização da vida. Visto 
que, ao deixar de realizar atividades coletivas de cunho socioeducativo e de 
inserção produtiva, tal CRAS acabou por fortalecer uma relação direta com o 
Conselho Tutelar do Município. Ao atender casos de violação de direitos, 
engendrou certa aproximação com o sistema judiciário e passou a executar 
práticas de orientação e vigilância junto às famílias envolvidas. Essa discussão é 
fundamentada conceitualmente a partir do pensamento de Michel Foucault, 
Jacques Donzelot e Robert Castel. Pensadores que tratam de questões 
relacionadas às tecnologias de controle sobre a vida, ao trabalho social como 
dispositivo de regulação e à emergência da questão social como um problema 
relacionado ao campo socioassistencial e ao sistema de proteções do Estado. Por 
fim, fala-se do processo de pesquisa e do impacto causado pela preocupação 
com o fazer-escrita no modo de produzir a pesquisa.  

Palavras-chave: trabalho social; Proteção Social Básica; CRAS; controle social; 
judicialização da vida. 
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Abstract 

 

The present work circulates around the problematic of contemporary social 

control, which takes the Public Policy of Social Assistance as potential updater 

dispositive of the Panoptism, and the Basic Social Protection, in a Social 

Assistance Referential Center – CRAS -, as a technology of surveillance and life 

regulation. In this context, the researcher‟s experience in the period between 

2008 and 2010, as a Psychologist in the CRAS in a small town, Alagoas‟state, 

will be put on analysis. For that matter, two narratives about the experiences 

was elaborated. One describes the Psychologist‟s paths taken in the State‟s 

machinery, presenting the ways in which experience constitutes itself as the 

research problematic. The other narrative puts into analysis three cases of 

attendance in the CRAS. They had been chosen from the contradictions between 

the Basic Social Protections‟ proposals imprinted as preventive, protective and 

proactive, and with its effective established practices. These practices are 

fundamentally related to the control and „judicialization‟ of life. Since the CRAS 

abandoned the collective actions of socio-educative and productive insertions, it 

strengthened a direct relation with the municipal Tutelary Council. As 

attending cases of rights violation, the Council engendered a certain 

approximation with the judiciary system and so, started to execute practices of 

orientation and surveillance to the families involved in the cases. The 

discussions are based on the theoretical concepts from Michel Foucault, Jacques 

Donzelot e Robert Castel thoughts. These thinkers talk about questions related 

to the technologies of life control; to he social work as a dispositive of 

regulation; and the emerging „social question‟ as a problem related to the socio-

assistance field and the protections system of the State. Lastly, the research 

process and the impacts caused by the concerns of „make-written‟ are discussed 

in this work and related to the ways of research production.  

Keywords: social work; Basic Social Protection; CRAS; social control; 
judicialization of life.  
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Introdução 

 

A proposta que impulsionou a montagem dessa escritura partiu de uma 

inquietação acerca das práticas cotidianas e triviais desenvolvidas num 

equipamento público de Assistência Social. „Práticas comuns‟, ao modo de 

Certeau (2001), executadas e naturalizadas num serviço público a ponto de não 

gerar nenhum tipo de incômodo ou, mesmo, surpresa, porque não se trata de 

casos chocantes que ao acontecer deixam o povo indignado, polvoroso, ou, até, 

revoltado. Não, não vamos falar sobre grandes ou marcantes acontecimentos, 

mas, daqueles que são quase imperceptíveis no dia-a-dia de um equipamento 

público: três corpos, três recortes de existências, três histórias, que não se 

conhecem e provavelmente nunca se conhecerão, mas que evidenciam práticas 

e discursos que atravessam os serviços de um Centro de Referência da 

Assistência Social; este sim, conhece e se faz conhecido.   

[...] A prática não é uma instância misteriosa, um subsolo da história, 
um motor oculto: é o que fazem as pessoas (a palavra significa 
exatamente o que diz). Se a prática está, em certo sentido, 
“escondida”, e se podemos, provisoriamente, chama-la “parte oculta 
do iceberg”, é simplesmente porque ela partilha da sorte da quase-
totalidade de nossos comportamentos e da história universal: temos, 
frequentemente, consciência deles, mas não temos o conceito para 
eles. (VEYNE, 1995, p. 157). 

  

 Vamos tratar de discursos, daquilo que é dito e repetido sem nos darmos 

conta. A “zona do que é dito apresenta preconceitos, reticências, saliências e 

reentrâncias inesperadas de que os locutores não estão, de maneira nenhuma, 

conscientes. [...] Foucault mostra, pelo contrário, que as palavras nos enganam, 

que nos fazem acreditar na existência de coisas, objetos naturais” (VEYNE, 

1995, p. 190). Portanto, trataremos de práticas e discursos produzidos e 

reproduzidos por indivíduos que ocupam funções dadas, é isto que interessa, 

não é a subjetividade atomizada do indivíduo que abordaremos, mas, as 

funções sociais ocupadas por ele, que exigem a reprodução de práticas e 

discursos hegemônicos, e não permite, para muitos, a alteração do lugar que 
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ocupa. Como um artifício para despersonalizar as funções, os nomes dados aos 

personagens dos casos narrados são equivalentes às funções sociais que eles 

ocupam. Lugares instituídos por uma lógica dominante, e desempenhados em 

espaços determinados. 

A discussão engendrada por essa pesquisa circula em torno da 

problemática do controle social no contemporâneo, tomando a Assistência 

Social como um dispositivo atualizador do panoptismo, e a Proteção Social, 

executada em equipamentos públicos como o Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS), como uma tecnologia, por excelência, da vigilância e 

regulamentação da vida. 

Tal problematização atravessa inicialmente a contradição identificada na 

proposta de “Proteção Social” investida pela Política Nacional de Assistência 

Social e que se executa num equipamento público como o CRAS. Tal 

contradição se apresenta, além dos casos narrados, também no texto da PNAS, 

quando é descrito o que se entende por “Proteção Social” e já aponta para uma 

função judicializadora: 

Segundo Di Giovanni (1998:10), entende-se por Proteção Social as 
formas "às vezes mais, às vezes menos institucionalizadas que as 
sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus 
membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida 
natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as 
privações. Incluo neste conceito, também, tanto as formas seletivas de 
distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida e o 
dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão 
a sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social. 
Incluo, ainda, os princípios reguladores e as normas que, com intuito de 
proteção, fazem parte da vida das coletividades”. Desse modo, a 
assistência social configura-se como possibilidade de reconhecimento 
público da legitimidade das demandas de seus usuários e espaço de 
ampliação de seu protagonismo. (BRASIL, 2004, p.17, grifos meus).  

 

 Para entender essa contradição vamos recorrer a Castel (2005) que fala de 

„proteção social‟ como garantias “„que cobre‟ contra os principais riscos 

suscetíveis de acarretar uma degradação da situação dos indivíduos, como a 

doença, o acidente, a velhice sem recursos, as circunstâncias imprevisíveis da 

vida que podem culminar, em casos extremos, na decadência social.” (p.7). Ele 
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fala que a vida não mais se desenrola sem redes de segurança, e assim a 

chamada “seguridade social” ou “previdência social” se tornou um direito para 

a população e originou uma série de instituições sanitárias e sociais, 

encarregadas de zelar pela saúde, educação, incapacidades ocasionadas pela 

idade, deficiências físicas e mentais. Portando, nossas sociedades podiam até ser 

descritas como “sociedades securitárias”, que em forma de direito assegurariam 

a segurança dos seus membros. Tal estrutura de seguridade para se consolidar 

instala os chamados serviços públicos, dispositivos que disponibilizam serviços e 

bens essenciais que não deveriam ser assumidos pelos interesses privados. 

Assim, o “desenvolvimento do Estado social é estritamente coextensivo à 

expansão das proteções. O Estado em seu papel social opera essencialmente 

como um redutor de riscos”. (ibid, p. 35). Bem, essa função protetiva do Estado 

vai tomar outras formas à medida que o processo de precarização do trabalho 

vai se solidificando na sociedade contemporânea. O autor aponta para o 

trabalho como um suporte privilegiado de inscrição na estrutura social, 

havendo uma correlação entre o lugar ocupado na divisão social do trabalho e a 

participação nas redes de sociabilidade e nos sistemas de proteção que 

“cobrem” um indivíduo diante dos acasos da existência. No entanto, a ausência 

de participação em qualquer atividade produtiva e o isolamento relacional 

conjugam efeitos para produção da exclusão, fazendo da vulnerabilidade social 

uma zona instável que conjuga precariedade do trabalho e a fragilidade dos 

suportes. Tal ausência de participação em qualquer atividade produtiva se 

mostra como um dado contemporâneo crítico. 

[...] a presença, aparentemente cada vez mais insistente, de indivíduos 
colocados em situação de flutuação na estrutura social e que povoam 
seus interstícios sem encontrar aí um lugar designado. Silhuetas 
incertas, à margem do trabalho e nas fronteiras das formas de troca 
socialmente consagradas – desempregados por período longo, 
moradores dos subúrbios pobres, beneficiários da renda mínima de 
inserção, vítimas das readaptações industriais, jovens à procura de 
emprego e que passam de estágio a estágio, de pequeno trabalho à 
ocupação provisória... – quem são eles, de onde vêm, como chegaram 
ao ponto em que estão, o que vão se tornar? (CASTEL, 2010, p.23). 
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No Brasil, essa parcela, a maior, da população 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 eliminados. Para estes, a proteção se torna punitiva.  

Scheinvar (2002) diz que além da assistência social ser extremamente 

punitiva, a proteção adquire centralidade e é incorporada pela figura do juiz de 

direito, cuja prática se caracteriza por emitir sentenças difusas, atravessando o 

cotidiano de todos e investindo num processo disciplinar que converte a 

proteção em uma preocupação permanente, resultando no controle das 

virtualidades, que não é outro que o controle dos corpos. 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 
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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.  

Para tentar movimentar os coletivos de força no sentido de produzir 

novos modos de subjetivação, Foucault faz uma proposta: 
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[...] O que vou lhes propor é a palavra, mal construída sem dúvida, 
“contraconduta” – palavra que só tem vantagem de possibilitar 
referir-nos ao sentido ativo da palavra “conduta”. Contraconduta no 
sentido de luta contra os procedimentos postos em prática para 
conduzir os outros; [...] empregando a palavra contraconduta, é sem 
dúvida possível, sem ter de sacralizar como dissidente fulano ou 
beltrano, analisar os componentes na maneira como alguém age 
efetivamente no campo muito geral da política ou no campo muito 
geral das relações de poder. Isso permite identificar a dimensão, o 
componente de contraconduta, a dimensão de contraconduta que 
podemos encontrar perfeitamente nos delinquentes, nos loucos, nos 
doentes. (FOUCAULT, 2008, p.266). 

 

 Para a montagem discursiva dessa pesquisa, a escritura aqui está 

dividida em seis partes. A primeira descreve os caminhos percorridos pela 

pesquisadora enquanto técnica de psicologia dentro da máquina estatal, mais 

precisamente no CRAS de Igaci, no período de 2008 a 2010. É uma narrativa que 

tenta apresentar o modo pelo qual essa experiência se constituiu como a 

problemática de pesquisa. A segunda parte foi elaborada enfatizando os 

processos históricos das práticas de controle social, partindo desde o problema 

da formação da “questão social”, passando pelos mecanismos disciplinares e 

biopolíticos, até a atualização do panoptismo nas políticas sociais do século XXI. 

Da terceira à quinta parte, o modo de escrita foi alterado, intentando uma 

composição de escrita entre os três casos narrados e o conteúdo discursivo. A 

proposta pensada foi integrar o texto em torno da problemática suscitada nos 

casos, sem pretensão de explicá-los. E a última parte fala do processo de 

pesquisa e do impacto causado pela preocupação com o fazer-escrita, levantado 

durante o mestrado, no modo de produzir a pesquisa. Portanto, uma 

problematização da escrita é engendrada em complemento ao fazer-pesquisa 

que se realizou. 

 Considero esse texto um exercício de pensamento-escrita, que não busca 

teorizações, representações e nem explicações, mas que busca inquietações e 

indisciplinas.  
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De volta ao CRAS 

Aqui, voltar ao CRAS é puxar a experiência pela memória. É ver melhor os 
acontecimentos distante deles. “De longe e de perto” é tentar ouvir os 

murmúrios que passaram despercebidos durante a euforia do vivido. Tem 
certas coisas que não se pode ver quando míope.  

(03.05.2012) 

  

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. 

O CRAS é um equipamento de oferta de serviços socioassistenciais 

inteiramente público. No entanto, dada sua implantação e disseminação 

recentes, um fato decorrente da estruturação do SUAS1, ainda não foram 

amplamente publicizados os resultados dessa capilarização do CRAS na 

sociedade brasileira. Deixando, assim, desconhecido o impacto dessa 

massificação da assistência social pública. Logo, uma questão inquietante se 

mostra: os serviços socioassistenciais oferecidos pelo CRAS incidem que tipos 

de efeitos e de práticas sobre a vida da população com a qual se compromete 

em assistir? Pergunta que abre espaço para outras interrogações: estão claros 

para a sociedade os benefícios da assistência social pública instalada nas 

                                                           
1 A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de 2003, aprovou 
uma nova agenda política para o reordenamento da gestão das ações descentralizadas e 
participativas de Assistência Social no Brasil. Deliberou pela implantação do SUAS, modelo de 
gestão para todo território nacional, que integra os três entes federativos e objetiva consolidar 
um sistema descentralizado e participativo, instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS, Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. (Norma Operacional Básica do Sistema Único 
da Assistência Social, 2005). 
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periferias do país? Como a população assistida está reagindo a essa presença? 

Que tipo de trabalho está sendo executado no CRAS? 

O ponto de partida desses questionamentos é a experiência da 

pesquisadora enquanto técnica de psicologia num CRAS do interior de Alagoas, 

no período de agosto de 2008 a março de 2010. A psicóloga “caiu de 

paraquedas” nesse equipamento público em processo de instalação no referido 

município. Naquele momento não se sabia bem o que era o CRAS. Nem a 

gestão, nem os técnicos. Portanto, essa parte do texto trata de construir a 

problemática de pesquisa a partir dos caminhos percorridos pela técnica de 

psicologia dentro da máquina estatal, mais especificamente, a partir da sua 

experiência num equipamento público da assistência social. Ou seja, um texto 

que se propõe delinear como essa experiência se transformou no campo 

problemático da pesquisa no mestrado.  

 

1. A implantação do CRAS  

  

 Era agosto de 2008, fim do mês. A contratação da técnica de psicologia se 

deu subitamente; uma amiga não pôde assumir a vaga e fez sua indicação. 

Recém-formada, sem qualquer conhecimento ou prática na área da assistência 

social, aceitou a proposta. O trabalho tinha que começar imediatamente - disse 

o gestor municipal na reunião com as novas funcionárias contratadas pela 

prefeitura de Igaci. 

 A técnica de serviço social também era recém-formada. Ainda na reunião 

com o gestor municipal, ao ser questionado sobre o início dos trabalhos no 

CRAS sem nenhuma capacitação para as funcionárias, respondeu: “Vocês terão 

que se virar até ter uma!”. A inexperiência das técnicas as levou a começar o 

trabalho completamente do zero. Tiveram sete dias para estudar o manual de 

“Orientações Técnicas para o Centro de Referência de Assistência Social” (2006). 
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Esse era o tempo que antecedia a inauguração do CRAS, dada a contratação das 

profissionais. Agarraram-se ao manual supracitado e às legislações afins para 

não ficarem completamente fora d‟água: foi uma maneira de tomar algum 

conhecimento sobre as propostas do novo equipamento público. 

 Segundo as “Orientações Técnicas para o Centro de Referência da 

Assistência Social” (2006), material usado pelas profissionais naquele momento 

para estudar, o CRAS é tomado como uma unidade pública estatal, responsável 

pela oferta de serviços continuados de Proteção Social Básica. Bem, mas o que 

seria a Proteção Social Básica? A Proteção Social da Assistência Social no Brasil 

foi estruturada a partir da Política Nacional de Assistência Social/2004 e da 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social/2005. Essa 

legislação, ao considerar a diversidade e a complexidade das situações que 

configuram vulnerabilidade e riscos sociais, hierarquizou a referida proteção 

em dois níveis: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Esses níveis de 

proteção formam a denominada REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, que se 

propõem a uma melhor identificação dos usuários, e à estruturação e 

implementação mais precisas dos serviços, programas, projetos e benefícios 

propostos pela Assistência Social. Os serviços socioassistenciais são tomados 

como estruturas de relevância pública e de responsabilidade do Estado, 

devendo ser planejados, monitorados, avaliados e prestados diretamente por 

um equipamento público. Tais equipamentos, responsáveis por instalar e 

desenvolver os serviços socioassistenciais, são entendidos na nomenclatura 

oficial como UNIDADES PÚBLICAS ESTATAIS. Portanto, a unidade pública estatal 

da Proteção Social Básica é o CRAS. 

 No texto oficial, o objetivo da proteção social básica seria prevenir 

situações de risco e vulnerabilidade social, através do desenvolvimento de 

potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. No entanto, tal proteção se destina a situações de vulnerabilidade 

social decorrentes de características específicas, tais como: pobreza; privação ou 

ausência de renda; acesso precário ou nulo aos serviços públicos; vínculos 
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afetivo-relacionais e de pertencimento social fragilizados; e situações de 

discriminação etária, étnica, de gênero, por deficiência, etc.  Quadro este, no 

final das contas, que direciona a Proteção Social para os pobres, principalmente 

aqueles que não possuem trabalho. Situação ratificada nas regulamentações que 

delimitam o público prioritário do CRAS: famílias vinculadas ao Programa de 

transferência de renda Bolsa Família, e, especialmente, aquelas que não estão 

cumprindo as condicionalidades do programa; favorecidos do Benefício de 

Prestação Continuada; e famílias com: crianças e adolescentes inseridos no 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; situação de negligência e 

violência, ou antecipadoras das mesmas; crianças sob cuidados de outras 

crianças ou que permaneçam sozinhas em casa; ocorrência de fragilização ou 

rompimentos de vínculo; indivíduos sem documentação civil; jovens e 

adolescentes grávidas e suas crianças. Portanto, um público que consolida a 

assistência social como política para os pobres.    

 Dentro da Proteção Social Básica, o CRAS é o elemento fundamental; é 

tido como a referência - a unidade de acesso à rede socioassistencial. Para 

assumir tal função deve localizar-se num território próximo do seu público 

alvo, ou seja, nas periferias; e prestar serviços socioassistenciais continuados 

por meio do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF. No entanto, para 

que um CRAS seja instalado, o município deve obedecer a certas regras 

estruturais, tais como: ter uma equipe mínima de referência, no caso de um 

CRAS de pequeno porte seria dois técnicos de nível superior, preferencialmente 

assistente social e psicólogo, e dois técnicos de nível médio; ser montado num 

espaço compatível a seus serviços, abrigando ambientes confortáveis e 

espaçosos com funções pré-definidas, tais como: uma recepção, uma sala ou 

mais para entrevistas, um salão para atividades coletivas e áreas convencionais 

de serviços. Deveria, também, dar prioridade em tornar seu ambiente 

acolhedor, para que possa garantir a privacidade, a integridade e a dignidade 

de seus usuários; além de, obrigatoriamente, oferecer condições de 

acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência, seguindo  as normas da 

ABNT.  Assim instalado, o CRAS deveria se tornar o espaço onde se 
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materializaria a política pública, cujos objetivos se voltariam para o 

desenvolvimento de práticas que visassem fortalecer a emancipação dos 

sujeitos políticos, tornando-os protagonistas sociais.   

 A técnica de psicologia conheceu o lugar que iria trabalhar apenas no 

evento de inauguração. Deparou-se com um equipamento público montado 

numa pequena casa de, aproximadamente, 60m², localizada numa região da 

periferia. Dividia-se em dois quartos pequenos, sala, cozinha e banheiro. O 

lugar, de construção recente, ainda não tinha acabamentos. Não havia laje ou 

forro entre as paredes e o telhado; o chão estava com o piso bruto de cimento 

batido; um dos quartos não tinha porta; o banheiro estava inacabado; não havia 

água encanada – a que era utilizada tinha de ser retirada com baldes de um 

reservatório no quintal. E os materiais e móveis de trabalho do lugar, eram: dois 

birôs; algumas cadeiras de plástico; um armário de escritório; um arquivo; um 

computador sem internet; um fogão e uma geladeira. 

 Na inauguração estavam presentes alguns representantes da 

administração pública municipal. O prefeito em exercício (o vice, porque o 

outro gestor precisara se afastar para organizar a campanha eleitoral do 

sobrinho); a jovem gestora de assistência social (filha do prefeito que estava 

afastado); a gestora de educação (irmã do prefeito afastado e mãe do candidato 

em preparação); alguns vereadores; cabos eleitorais; as novas funcionárias do 

CRAS e outros da prefeitura; o presidente do Conselho Tutelar; e do lado de 

fora da casa alguns curiosos da vizinhança. 

 O evento, regado à café e bolachas „cream craker‟, foi transmitido ao vivo 

pela rádio da cidade. Todos os presentes falaram. Nenhum dos políticos deixou 

de ressaltar a importância do novo equipamento público para o município, 

enfatizando que foi um investimento daquela gestão e que mais benefícios 

viriam com a eleição do candidato que estavam apoiando.  

 Ao fim do evento, as técnicas foram convidadas para uma reunião com a 

gestora de assistência social, com a assistente social da secretaria e com a 
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funcionária que organizou a estrutura para inauguração do CRAS. A gestora 

deu boas vindas às novas funcionárias; avisou que trabalhariam 30h por 

semana, tendo um dia de folga; disse que a assistente social da secretaria estava 

resolvendo o problema da capacitação; e disponibilizou a secretaria para que 

pudessem recorrer quando precisassem. A intenção demonstrada era de que o 

CRAS pudesse funcionar plenamente e que a população pudesse se beneficiar 

com esse novo equipamento público. Por fim, informou que a contratação da 

coordenadora estava em andamento. Fato este, concretizado duas semanas 

depois, quando uma funcionária antiga da secretaria municipal de assistência 

social, irmã do prefeito em exercício, assumiu a coordenação do equipamento. 

 As técnicas ouviram atenciosamente a fala da gestora. A única coisa que 

pediram foi que a capacitação fosse apressada, ressaltando a inexperiência no 

campo da assistência social e o desconhecimento sobre o funcionamento do 

CRAS. Para amenizar essa necessidade de informações, as técnicas foram visitar 

outros CRAS de cidades vizinhas para conversar com funcionários e se 

inteirarem sobre os serviços. A gestora de assistência, prontamente, 

disponibilizou um carro para essas visitas. 

Os outros CRAS foram visitados para o esclarecimento das dúvidas que 

o processo de implantação causava. O modo de funcionamento não variava 

muito entre eles, os serviços eram os mesmos, sendo direcionados apenas a 

partir das características de vulnerabilidade e risco social de cada território. Os 

serviços de maior destaque e prioridade, nos equipamentos visitados, eram os 

CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA e os GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS. Uma exigência 

decorrente, também, da equipe de monitoramento e fiscalização vinculada ao 

governo estadual, que considerava as atividades coletivas o „carro chefe‟ dos 

CRAS. Provavelmente, essa valorização se dava por esses serviços 

materializarem o objetivo do trabalho social de fins preventivos, caracterizando 

uma atuação diferencial da nova assistência que tentava ser democratizada.  

As técnicas, mesmo inseguras e desorientadas, definiram suas ações a 

partir das visitas aos CRAS e dos estudos do manual de orientações técnicas. A 
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primeira atividade foi elaborar um modelo de entrevista de cadastro, que 

pudesse aglomerar várias informações sobre as famílias e servir de indicador 

para identificação das situações de vulnerabilidade e risco social. A assistente 

social elaborou o documento a partir da comparação com outros usados em 

distintas unidades de CRAS alagoanos, observando os critérios de risco e 

vulnerabilidade social, priorizados pela Proteção Social. Com o documento 

produzido, a etapa seguinte do trabalho era identificar as demandas do 

território e cadastrar a população alvo do CRAS. Para isso, as técnicas definiram 

um plano de ação, que consistia em divulgar a proposta do CRAS para os 

serviços das outras políticas públicas, com visitações a escolas, postos de saúde, 

secretarias, associações comunitárias, dentre outros. Passado o período das 

visitas institucionais, reuniões foram marcadas com os agentes comunitários de 

saúde para apresentarem seu plano de trabalho e solicitar os indicadores da 

saúde do município a fim de identificarem aquela população que se encaixava 

no perfil do CRAS. Como as entrevistas e cadastros dos serviços públicos, em 

geral, têm muitas informações sobre a história das famílias, os agentes 

entregaram às técnicas todas as informações que possuíam sobre a população 

alvo do CRAS, com o endereço e a problemática mais urgente de cada uma 

delas. Identificados os potenciais usuários do CRAS, as técnicas iniciaram as 

visitas de cadastramento. Por um período acompanharam os agentes de saúde 

para conhecerem as famílias e marcarem a visita de cadastro. Como perdiam 

muito tempo trabalhando assim, as técnicas dividiram os endereços entre si e 

passaram a realizar as visitas sem agendamento. Essa etapa inicial de 

cadastramento durou quase três meses, até finalizarem um número de famílias 

suficiente para identificar as primeiras demandas do território. 

O ponto de partida, para abordar as famílias e realizar as entrevistas de 

cadastro, foram as informações repassadas pelos agentes comunitários de 

saúde. Como a prioridade dos serviços do CRAS deveria ser dada às famílias 

beneficiárias do Programa de transferência de renda Bolsa Família, as técnicas 

selecionaram as zonas do município que tinham o maior número de famílias 

vinculadas ao programa, e iniciaram as visitas. Não tinham nenhum transporte 
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à sua disposição, iam a pé. As técnicas se dividiram para realizar o trabalho: a 

assistente social realizava as visitas pela manhã e a técnica de psicologia 

durante a tarde. Revezavam os turnos porque não podiam deixar o CRAS, em 

seu horário de funcionamento, sem nenhum técnico que pudesse receber as 

demandas espontâneas do serviço.   

  A técnica de serviço social era a única que havia passado por 

experiências de visita domiciliar, isso durante estágios em sua graduação. 

Assim, seguindo as instruções dessa técnica, os passos para abordagem das 

famílias que foram seguidos durante esse trabalho foram: se apresentar como 

funcionárias públicas técnicas da assistência; apresentar o CRAS, seus pretensos 

serviços e esclarecer o público para que ele se direcionava; informar o motivo 

daquela família ter sido escolhida para ser cadastrada no equipamento público; 

e, finalizavam pedindo a colaboração das famílias para participarem da 

entrevista de cadastro. Nenhuma família se negou a realizar o cadastro; no 

geral, as reações eram de aprovação e agradecimento pelo serviço novo que as 

poderia beneficiar. Nem todas as famílias vinculadas ao programa Bolsa 

Família foram cadastradas nessa primeira etapa de trabalho. As técnicas 

também direcionaram as visitas para os usuários do Benefício de Prestação 

Continuada, famílias com crianças pequenas, idosos e doentes que se 

encaixavam no perfil dos benefícios assistenciais do governo. 

 Essa foi uma etapa de trabalho muito cansativa para as técnicas. Tiveram 

que enfrentar intempéries – como sol forte e chuvas de inverno –, as muitas 

ladeiras da cidade e a ausência de responsáveis pelas famílias durante as visitas, 

o que exigia a realização de outra. Era consenso entre elas a insatisfação em 

realizar essas visitas domiciliares a pé. No entanto, gostavam de conhecer as 

famílias e seus problemas, o que incentivava a criação de atividades e serviços, 

tornando relevante seu trabalho. Nesse sentido, essa etapa foi o momento mais 

importante. Ao mesmo tempo em que iam diagnosticando o problema das 

famílias, também iam vislumbrando projetos e ações que poderiam implantar 

no CRAS e os possíveis benefícios para os usuários. Propostas que agradavam 
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às famílias e davam sentido ao desejo das técnicas de realizarem um trabalho 

que pudesse melhorar a vida da população mais carente. 

A população cadastrada precisava ser monitorada, orientada e incluída 

nos programas, projetos e serviços de responsabilidade do CRAS. À medida 

que as famílias eram cadastradas, a caracterização do perfil das situações de 

risco e vulnerabilidade social se desenhava. Condição primeira para o 

planejamento dos serviços socioassistenciais. Quando foi finalizada a primeira 

etapa de cadastramento, as características de risco e vulnerabilidade que se 

apresentaram com maior recorrência foram catalogadas como: crianças com 

deficiências motoras e neurológicas; adolescentes que faziam uso de drogas; 

adolescentes grávidas; idosos dependentes do BPC; famílias numerosas com 

crianças menores de 6 anos; chefes de família acometidos pelo alcoolismo; e 

exploração e violência sexual contra crianças. Naquele momento essas foram às 

situações de risco mais relevantes do território. 

 Seguindo a lógica de funcionamento disseminada pelos outros CRAS do 

estado, que davam prioridade à realização de TRABALHOS DE GRUPO e de 

CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA, o CRAS de Igaci também tentou se direcionar a 

partir daí. As técnicas tinham como meta de trabalho estruturar um cronograma 

de cursos e um espaço fixo para as atividades de grupo, partindo das demandas 

que emergiram no território de referência.  

 

2. A implementação dos programas, projetos e serviços  

 

 De acordo com “As Orientações Técnicas para o Centro de Referência da 

Assistência Social” (2006) a oferta de serviços socioassistenciais, proposta pela 

Proteção Social Básica, deve ser realizada nas unidades do CRAS. O Programa 

de Atendimento Integral às Famílias – PAIF - se torna o principal responsável 

por desenvolver ações e serviços básicos continuados para famílias em situação 
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de risco e vulnerabilidade social. Sua oferta foi programada por meio de 

serviços sociassistenciais, socioeducativos, de convivência e projetos de 

preparação para inclusão produtiva. Característica que faz do PAIF a estratégia 

mais relevante do SUAS, na tentativa de integração dos serviços 

socioassistenciais e dos programas de transferência de renda.  

 Para implementação do PAIF, o CRAS deve seguir linhas de ações 

predefinidas para seus programas, projetos e serviços sociassistenciais. 

Portanto, para funcionar como a unidade de referência da Proteção Social 

Básica, o CRAS deve seguir certos direcionamentos, tais como: PROGRAMAS E 

PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA,  que devem compreender o 

investimento econômico e social nos grupos populares para elevação do padrão 

de vida; PROGRAMAS E PROJETOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, que se 

voltam para complementação da renda familiar e autonomia das famílias, 

visando a criação de grupos de trabalho, cooperativas e centros profissionais 

públicos; SERVIÇOS DE ATENÇÃO AO IDOSO, que buscam potencializar os espaços 

de convivência e contribuir com o processo de envelhecimento saudável e 

prevenção de riscos; SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, que 

devem realizar ações voltadas para reabilitação na comunidade, para o acesso 

aos serviços públicos e à garantia dos direitos; PROGRAMAS E PROJETOS DE 

ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, que se propõem criar espaços de resgate 

com brincadeiras entre pais e filhos, visando o fortalecimento dos vínculos 

familiares, e outras ações voltadas para prevenção de situações de exclusão e 

risco social, em especial, violência doméstica e  trabalho infantil;  PROGRAMAS E 

PROJETOS DE ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 14 ANOS, que devem 

constituir espaços de convivência, fortalecer os vínculos escolares e formá-los 

para a participação social, cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da 

autonomia, a partir dos seus interesses e potencialidades; PROGRAMAS E 

PROJETOS DE ATENÇÃO A JOVENS DE 15 A 17ANOS, que incentivem a permanência 

na escola, o protagonismo juvenil e o investimento em centros de informação e 

educação para o trabalho; SERVIÇOS DE ATENÇÃO À MULHER, a partir de centros 

de orientação, atendimento psicológico, social e jurídico, etc.; e PROJETOS DE 
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ATENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA, a partir de ações preventivas em 

articulação com as outras políticas públicas. Portanto, dentro das 

regulamentações para funcionamento do CRAS estas linhas de trabalho seriam 

de caráter protetivo, preventivo e proativo. 

 Ainda dentro dessas linhas, destrincham-se as tipificações dos serviços e 

ações do PAIF, que devem ser ofertados pela equipe de profissionais do CRAS, 

delimitando uma espécie de organograma de execução dos trabalhos. Ou seja, a 

estrutura de funcionamento do CRAS é completamente predefinida. Então, 

segundo as regulamentações, o trabalho dos profissionais no CRAS deve ser: 

cadastramento das famílias para inclusão no PAIF; levantamento e identificação 

de necessidades das famílias; atendimentos psicossociais individuais e em 

grupo; entrevista familiar; proteção proativa por meio de visitas domiciliares; 

vigilância social, produzindo e sistematizando informações; palestras de acordo 

com a demanda das famílias e da comunidade; trabalho de grupo regular, sob 

as formas de oficinas de convivência, atividades socioeducativas e ações de 

capacitação e inserção produtiva; campanhas socioeducativas; encaminhamento 

e acompanhamento das famílias; reuniões e ações comunitárias; articulação e 

fortalecimento dos grupos sociais locais e da rede socioassistencial; atividades 

lúdicas coletivas para crianças de 0 a 6 anos e em domicílio para crianças com 

deficiência; produção de material educativo para suas ações; e deslocamento da 

equipe para atender famílias em lugares distantes.  

 O diagnóstico social realizado no CRAS de Igaci catalogou em sua 

primeira etapa, como foi dito anteriormente, a ocorrência de crianças com 

deficiências motoras e neurológicas; adolescentes grávidas; adolescentes que 

faziam uso de drogas; idosos dependentes do BPC; famílias numerosas com 

crianças menores de 6 anos; chefes de família acometidos pelo alcoolismo; e 

exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse quadro abriu 

a possibilidade de pensar as primeiras atividades coletivas do CRAS. Os 

trabalhos para crianças e idosos foram os primeiros a ser elaborados. Esse 

público foi priorizado porque os CRAS que se tornaram referência para as 
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técnicas já faziam trabalhos com esse tipo de demanda, servindo, então, como 

referência para as profissionais inexperientes. As técnicas estavam 

entusiasmadas com os projetos de grupos socioeducativos, principalmente a 

psicóloga, que tivera experiência em trabalhos de grupos durante sua 

graduação e via nessa proposta a possibilidade de se dedicar a um trabalho  

com o qual tinha muita afinidade.  Essa etapa de elaboração de projetos fora 

considerada como o momento mais estimulante do trabalho realizado pelas 

técnicas, porque lhes exigia muita atenção e cuidado para planejar as propostas 

de serviços que casassem com as demandas diagnosticadas. Um momento que 

tiveram autonomia profissional para pensar as propostas, valorizando seu 

trabalho e capacidade profissional, isso satisfazia o ímpeto salvacionista das 

profissionais recém-formadas. Os primeiros projetos de intervenção coletiva 

propostos foram: um grupo de crianças, um grupo de idosos e uma campanha 

socioeducativa sobre o uso e abuso de drogas. Reuniões e horas de discussões 

foram gastas para elaborar os projetos. Até então, as técnicas estavam 

executando sua função de acordo com as normas de funcionamento do CRAS. 

Para formar o grupo de crianças de 0 a 6 anos - com ou sem alguma 

deficiência - as técnicas logo se articularam com a Secretaria Municipal de 

Educação e conseguiram uma imensa coleção de livros infantis. A proposta do 

grupo de convivência era criar um espaço de interação entre pais e filhos, 

visando o fortalecimento dos vínculos familiares a partir de relações lúdicas. 

Seria realizado semanalmente e o fluxo de participantes seria aberto, 

obedecendo apenas à capacidade da sala, aliás, espaço este que seria 

improvisado na pequena cozinha do CRAS.  Para acelerar o início do trabalho, 

as técnicas elaboraram e orçaram a lista de materiais a serem usados, e foram 

até o comércio da cidade mais próxima para fazer isso. Em seguida, entregaram 

a lista para a coordenadora do CRAS. Enquanto esperavam o retorno, 

divulgaram as atividades e convidaram as famílias com o perfil pensado para o 

grupo; muitas se inscreveram. Mas, o tempo foi passando e nada do material, a 

coordenadora protelou até informar que a prefeitura havia vetado os gastos, e 

que o grupo deveria esperar mais para funcionar. Assim, as técnicas tiveram 
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que visitar todas as famílias inscritas para avisar do cancelamento temporário 

da atividade. Ouviram muitas reclamações das mães, que viam nessa atividade 

uma possibilidade de aprenderem como educar melhor seus filhos e se 

tornarem boas mães.  

Como outra estratégia, a coordenadora propôs que fosse elaborado outro 

projeto com menos gastos, para que dessa forma alguma verba fosse liberada. 

Assim, aproveitando que a associação de idosos do município havia procurado 

o CRAS para fortalecer um espaço de discussões que eles já tentavam pôr em 

prática, as técnicas custearam do próprio bolso a participação num curso para 

trabalho social com idosos, realizado na capital do estado. Financiaram suas 

passagens e alimentação nos três dias de curso, gastando aproximadamente 

70,00 reais cada uma.  

O curso foi montado pelo Serviço Social do Comércio em parceria com a 

secretaria estadual de assistência. Ocorreu no auditório do próprio SESC – que 

possuía instalações confortáveis – durante os turnos da manhã e da tarde. Seu 

público-alvo eram os técnicos do CRAS, mas também contou com a 

participação de muitos idosos, alguns inclusive como debatedores. O formato 

do curso era expositivo. Profissionais da saúde, da assistência social e idosos 

trataram sobre os temas mais recorrentes da terceira idade. Falaram sobre 

cuidados com a saúde, como prevenção de quedas e a importância da 

alimentação e atividade física para garantir a qualidade de vida; no campo da 

assistência falaram sobre abrigamento, os direitos da pessoa idosa, 

aposentadoria e benefício de prestação continuada, violência familiar e sobre a 

função vigilante e preventiva que os técnicos do CRAS deveriam priorizar em 

seus territórios; e os idosos falaram de suas experiências relacionadas aos 

direitos propostos pelas políticas públicas. Como o formato do curso era 

expositivo, não havia muito espaço para conversas, tornando-o cansativo. 

Mesmo assim, atingiu seu objetivo de propor os direcionamentos que os 

técnicos do CRAS deveriam dar nos serviços voltados para terceira idade.  
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Depois disso, as técnicas saíram com muitas ideias e logo se juntaram 

com alguns membros da associação de idosos de Igaci para definir as propostas 

de funcionamento do grupo. A prefeitura precisava oferecer material de 

papelaria e um lanche semanal. A solicitação foi entregue à coordenadora para 

repassar ao gestor municipal. Ela voltou semanas depois com a resposta: devido 

à mudança de gestão, a prefeitura não poderia arcar com nenhum tipo de gasto, 

nem o mínimo possível. O projeto foi engavetado. 

A crença de que ainda poderiam realizar algum trabalho digno no CRAS, 

que pudessem usar seu potencial profissional e criativo para seguir as 

propostas da política de assistência e melhorar a vida da população pobre, fez 

com que as técnicas tentassem outra fonte de financiamento. Pensaram num 

projeto interdisciplinar que envolvesse outras políticas públicas. Era uma 

campanha socioeducativa para discutir o uso de drogas e as estratégias de 

intervenção, que contaria com a participação das políticas públicas de Saúde, 

Educação e Assistência. O projeto foi elaborado  com a parceria de uma 

pedagoga da Secretária Municipal de Educação. A proposta era de longo prazo, 

consistia em três etapas envolvendo os trabalhadores da Saúde, Assistência e 

Educação, alunos de escolas públicas e a população em geral. Na primeira 

etapa, os técnicos da saúde, os agentes comunitários, técnicos da assistência e 

professores da educação pública participariam de um ciclo de discussões sobre 

os efeitos, usos e propostas de intervenção para os usuários e experimentadores 

de drogas. Na etapa seguinte, os professores de todas as disciplinas do ensino 

fundamental e médio se juntariam com as técnicas da assistência e da saúde 

para elaborar um projeto de sala de aula que relacionasse sua disciplina com a 

temática em questão. Os alunos deveriam produzir ao final do semestre letivo 

um trabalho em grupo elaborado em formas de livreto, exposições, 

apresentações teatrais e musicais que pudessem ser apresentados à população 

numa feira educativa sobre uso e abuso de drogas: essa seria a etapa final da 

campanha socioeducativa.  
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Reuniões com os gestores da Saúde e Educação do município foram 

realizadas para aprovação do projeto, que foi amplamente elogiado. A gestora 

municipal de Saúde e também vice-prefeita ficou encantada com o projeto, se 

dispôs a contribuir com o que fosse necessário para que a campanha fosse 

realizada de fato. A gestora de Educação, e também mãe do atual prefeito, 

gostou muito da proposta, mas alertou logo que deveria ser um projeto barato, 

que não demandasse muitos gastos. E a gestora da Assistência não foi 

encontrada, pois ela não trabalhava na secretaria; quem negociava as ações com 

o prefeito era a coordenadora do CRAS que também era responsável pela 

secretaria. A coordenadora, como em todos os outros projetos, adorou a 

proposta, mas se mostrou temerosa com os gastos.   

A técnica de psicologia estava muito envolvida com o projeto, acreditava 

nas propostas da política de assistência e que a sua profissão tinha a obrigação 

de assumir o compromisso social de contribuir com a melhoria da vida da 

população carente. Numa atitude quase militante viajou por conta própria para 

capital do estado em busca da parceria da Secretaria Estadual de Saúde. Na 

Secretaria existia o setor de Saúde Mental, que tinha uma subdivisão para tratar 

dos assuntos relativos aos programas públicos de controle do abuso de álcool e 

outras drogas. Era a mesma equipe que monitorava os serviços dos Centros de 

Atenção Psicossocial de Álcool e outras drogas no estado, composta por 

profissionais de diversas áreas, como médicos, psicólogos, assistentes sociais, 

pedagogos, etc. A técnica conseguiu se reunir com o responsável pelo setor, que 

se surpreendeu com o projeto, tanto por ser uma proposta inusitada, que a 

secretaria nunca havia recebido de outros municípios, quanto por se tratar de 

uma proposta vinda de Igaci. Segundo ele, Igaci era um dos municípios mais 

difíceis de negociar a implementação de projetos, estavam até pendentes da 

implantação do CAPS I. A secretaria prontamente ofereceu seus técnicos de 

referência para realizar o ciclo de discussões temáticas com os trabalhadores em 

Igaci. Não teria nenhum custo para prefeitura, que só deveria oferecer o espaço 

e o lanche. A pedagoga foi se reunir com os secretários e o prefeito para 

apresentar o singelo orçamento, mas a resposta da “ordem superior” foi a 
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mesma: o município estava em processo de redução de custos e não poderia 

gastar com nada. A situação teve que mudar quando a equipe de fiscalização 

estadual apareceu. 

Cada esfera de governo tinha sua obrigação para com a implantação e 

execução da política de assistência. Desse modo, a secretaria de estado tinha a 

obrigação de manter equipes de fiscalização e monitoramento para acompanhar 

o funcionamento dos CRAS e exigir os ajustes de conduta no caso dos 

equipamentos não estarem realizando suas obrigações.  No primeiro semestre 

de funcionamento do CRAS em Igaci, a equipe apareceu de surpresa. Ao 

chegarem pediram às técnicas para ver as instalações e documentos que 

estivessem sendo utilizados para armazenar informações sobre as famílias, além 

de realizarem uma série de questionamentos sobre os serviços. Preencheram 

um formulário e, antes de sair, informaram que iriam solicitar à gestão 

municipal a mudança do CRAS para um espaço mais confortável; aquele estava 

completamente em desacordo com as normas, nem o requisito mínimo de 

garantir o sigilo das conversas era obedecido - tinham salas sem forro e sem 

porta. Em pouco tempo o CRAS se mudou para uma casa grande e confortável.  

No segundo semestre de funcionamento do CRAS a fiscalização voltou, o 

equipamento já estava instalado no novo espaço. Mas, dessa vez a equipe 

encrencou com a não realização de trabalhos coletivos. Mais uma vez 

preencheram um formulário e avisaram que iam solicitar da gestão municipal 

que resolvessem esse problema com urgência. Em poucos dias um CURSO DE 

GERAÇÃO DE RENDA foi montado. Essas equipes tinham um trunfo, além de 

também direcionar verbas, faziam a mediação entre o governo federal e os 

municípios, monitorando o uso das verbas federais. Muitas vezes, as técnicas 

pensaram em realizar denúncias sobre o desinvestimento do município no 

CRAS, mas, como eram contratadas, tinham medo de perder o emprego. 

Para atender à solicitação da equipe de fiscalização, que exigiu a 

realização de trabalhos coletivos no CRAS, a gestão municipal propôs cursos de 

geração de renda. Esses cursos não foram planejados pelas técnicas seguindo as 



33 
 

necessidades dos usuários do equipamento público; na verdade, elas mal se 

envolveram nesse processo. Os cursos foram escolhidos pela coordenadora do 

CRAS a partir do vínculo entre a prefeitura e uma entidade de apoio aos 

agricultores do estado, que oferecia cursos profissionalizantes. Dentro das 

opções disponíveis a coordenadora escolheu os cursos de manipulação de ervas 

medicinais; pães e sabonetes decorativos. A entidade oferecia todos os materiais 

e os instrutores, restava à prefeitura garantir o espaço para realização, o número 

mínimo de participantes (15), o transporte e a alimentação dos instrutores.  

O primeiro curso de geração de renda foi o de manipulação de ervas 

medicinais, realizado com um público diferente da demanda do CRAS. A 

maioria dos participantes eram familiares dos gestores ou funcionários da 

prefeitura. O curso foi programado às pressas pela coordenadora e sem 

envolvimento das técnicas, que foram surpreendidas com a novidade. Foram 

três dias para divulgação, inscrição e organização do espaço de trabalho. As 

vagas sobraram ao ponto de até as trabalhadoras do CRAS participarem do 

curso. Nos outros dois cursos as técnicas tiveram certa participação, divulgaram 

e inscreveram os interessados; tiveram duas semanas para realizarem essas 

atividades. O curso foi aberto para os usuários do CRAS. Na tentativa de 

direcionar os participantes, as técnicas espalharam cartazes nos 

estabelecimentos públicos, como postos de saúde e escolas; e foram para rádio 

local convidar os usuários do programa Bolsa Família; além de convidarem 

aqueles que compareceram no CRAS nesse período. Mesmo assim, esse público 

não se interessou e mais uma vez o curso foi realizado com uma demanda 

diferente do seu alvo.  

A implementação dos cursos proporcionava certo alívio nas técnicas de 

psicologia e serviço social. Pois, mesmo sendo realizados sem planejamento, 

contabilizavam como atividades coletivas, diminuindo o risco do CRAS ser 

fechado pelas equipes de fiscalização e, assim, de perderem seus empregos. 

Mas, se incomodavam com o fato de não serem consultadas sobre a escolha dos 

cursos, o que aumentava o seu desânimo e descrédito no trabalho da 
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assistência. A essa altura não acreditavam mais que pudessem propor ações que 

de fato favorecessem os usuários do CRAS e a população carente do município. 

Tiveram consciência de que seu empenho profissional e compromisso com a 

problemática social não alteravam o movimento daquela engrenagem. 

 O caráter de “tapa-buraco” e ineficácia social do primeiro se manteve em 

todos os cursos. Fora da realidade, serviam apenas para preencher o relatório 

semestral de monitoramento exigido pela Secretaria Estatual de Assistência, 

que era um pré-requisito para o financiamento do CRAS. Os cursos não tinham 

nada de geração de renda e inclusão produtiva. Não foram consideradas as 

características e necessidades do público-alvo do CRAS, nem as características 

do município, que tinha a maior parte da sua população desempregada e 

dependente dos programas de transferência de renda. Não houve preocupação 

em estudar que tipo de investimentos poderia ser fomentado. As atividades de 

geração de renda e inclusão produtiva são os serviços mais complexos e 

exigentes da Proteção Social Básica, demandam muito preparo e articulação 

com outros setores da sociedade. Por exemplo, como iriam ser criados projetos 

que ampliassem a oferta de trabalho, mesmo que através de cooperativas de 

artesãos, sem saber como entrar numa rede de micronegócios? Esse 

questionamento banal mostra o quando é complicado investir nesse tipo de 

serviços da Proteção Social Básica sem planejamento, o que torna 

completamente ineficaz a tentativa do CRAS de Igaci em propor cursos de 

geração de renda. Uma ação totalmente despropositada. 

Outros projetos foram estruturados pelas técnicas, ainda preocupadas 

com a possibilidade de a fiscalização estadual fechar o CRAS por não estar 

realizando nenhuma atividade de grupo. Dentre os outros projetos planejados 

se destacaram: oficinas de capoeira para crianças, montado com um jovem 

professor que havia procurado o CRAS para apresentar seu trabalho, e, não 

faltavam interessados; oficinas de Hip-Hop para os adolescentes, inclusive 

proposta e organizada pelos jovens; grupo de contação de histórias, em que 

idosos e crianças participariam juntos; e curso de informática para adolescentes 
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e adultos, com espaço e equipamentos já cedidos por uma associação de 

agricultores. No entanto, como sucedeu com os primeiros projetos, nenhum 

desses outros foram assumidos pela prefeitura, e foram todos para gaveta. O 

pior é que isso acontecia sempre depois de terem sido estruturados e 

organizados, dependendo apenas de algum pequeno investimento da 

prefeitura. 

 

3. As práticas que se estabeleceram  

 

O “desinvestimento” nos serviços socioassistenciais coletivos no CRAS 

de Igaci, que deveriam ser prioritários, geraram a primeira 

inquietação/frustração da pesquisadora enquanto técnica de psicologia na 

Assistência, provocando questões para pesquisa. Os principais serviços 

socioassistenciais não eram realizados, o que descaracterizava a proposta do 

CRAS ao mesmo tempo em que se exigia dos técnicos a manutenção do seu 

funcionamento, não importava como. Logo, qualquer pretensão profissional 

heroica de “melhorar a vida dos miseráveis” caia por terra de imediato diante 

de tal realidade. A fórmula para o trabalho dos técnicos era: “Vocês precisam de 

emprego e nós precisamos manter o equipamento público funcionando para 

receber outras verbas. Se virem!”. Então, essa “desilusão” desvelada cortou pela 

raiz qualquer anseio profissional de realizar os belos “projetos sociais” da 

Assistência, fortalecendo condições degradantes e desqualificantes de trabalho. 

A “desilusão” das técnicas diante das propostas da política de assistência 

social não indica apenas uma condição de ingenuidade por parte delas. É claro 

que não se deve desconsiderar o fato das trabalhadoras sociais serem jovens 

profissionais diante do primeiro emprego. E, além disso, profissionais 

sobreimplicadas com a função que lhes foi delegada, atravessadas pelo desejo 

de que o lugar que ocupavam tivesse alguma relevância social e política, 

podendo contribuir com a melhoria das condições de vida da população mais 
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pobre. Uma “desilusão” que levava à completa descrença no sistema público, o 

que não deixa de ser um perigo e também uma consequência do movimento 

estruturalmente atravancado da máquina estatal. Dessa forma, a primeira 

inquietação da técnica de psicologia desponta na perfeita contradição entre as 

propostas de políticas sociais e a sua realização. A ingenuidade talvez tenha 

surgido do fato de as técnicas não se darem conta dessa contradição antes de 

tentarem realizar trabalhos, que invadiam a vida dos usuários do CRAS com 

promessas de programas e projetos que melhorariam sua condição de vida, 

criando expectativas que nunca seriam cumpridas/realizadas.  Isso poderia ter 

evitado tamanha desilusão com o serviço público. Por que enquanto 

trabalhadoras sociais, simples executoras de funções ou tarefeiras, não tinham o 

menor poder de alterar sua condição de trabalho naquele equipamento público. 

E essa deve ser a maior violência institucional direcionada para os 

trabalhadores contratados do serviço público. Ou seja, são sujeitados ao ponto 

de abrir mão de qualquer autonomia e obrigados a manter a máquina estatal 

funcionando, e pior ainda, acreditando nela. A impressão que ficou é de que 

não há outra forma de estar dentro do sistema, senão alimentando-o à custa da 

produção de expectativas e vigilância das vidas que atravessam o CRAS. Isso 

não quer dizer que as técnicas sejam as pobres vítimas do sistema, mas, quer 

dizer que ele impõe práticas vinculadas ao modo de subjetivação dominante 

que são reproduzidas e reforçadas quase automaticamente pela própria lógica 

de funcionamento dos serviços. O que significa que não se tratam apenas de 

indivíduos tentando fazer algo para melhorar ou piorar o mundo. Portanto, a 

impossibilidade de realizar as propostas dos serviços socioassistenciais de 

cunho protetivo e preventivo no CRAS de Igaci vai desembocar na efetivação 

de outras práticas. Dessa vez, mais antigas e com discursos já legitimados, e que 

de algum modo já estavam propostas nas regulamentações.          

Com o “desinvestimento” nos trabalhos coletivos no CRAS, os “belos” 

serviços socioassistenciais prioritários foram deixando de ser realizados em 

Igaci: foi mandando para gaveta qualquer projeto que exigisse gastos, por 

menores que fossem. Fato que, concomitantemente, ampliava o espaço para 
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realização de atendimentos individualizados e pontuais, aprofundando a 

relação com o Conselho Tutelar e com a prática de acompanhamentos e 

orientações para os casos de violação de direitos. Desse modo, tais práticas 

passaram a ser predominantes nesse equipamento público. Isso direcionou os 

casos narrados nessa pesquisa para o estudo das práticas mais 

individualizadas, pontuais e, prioritariamente, vinculadas à parceria com o 

Conselho Tutelar - CT. 

 A única proposta que funcionou foi àquela realizada junto ao CT, que 

deveria encaminhar seus casos para acolhimento no CRAS. Isso se efetivou. 

Todos os casos do CT passaram também a ser do CRAS. O intuito das técnicas 

era acolher as demandas do CT para identificar seus problemas e realizar os 

encaminhamentos necessários. Essa atitude parecia louvável, mas a 

preocupação das técnicas em dar suporte aos casos de violência contra crianças 

e adolescentes acabou sendo um „tiro pela culatra‟. Elas começaram a se 

envolver demais com os casos, principalmente pela recorrência daqueles de 

violência sexual contra meninas na faixa etária de 9 à 11 anos. Essas meninas 

tinham suas vidas alteradas, paravam de ir à escola, se tornavam alvo de 

chacotas machistas e desenvolviam comportamentos melancólicos, parando de 

comer, de brincar e se isolando do mundo. Além dessas consequências, havia 

também o fato de que os responsáveis pelas violências nunca eram 

responsabilizados. Essas situações incomodavam as técnicas a ponto de 

buscarem serviços em outras cidades para atender as crianças e adolescentes, e 

de se aproximarem da polícia para cobrar atitudes. Faziam isso dando 

depoimentos, elaborando relatórios dos casos e acompanhando as vítimas em 

audiências, interrogatórios e exames de corpo delito. Um envolvimento que 

ultrapassava a obrigação das técnicas no CRAS e que aprofundava a relação 

com o CT. Mas, essa militância em defesa das vítimas de violência e abuso 

sexual foi contida diante da falta de suporte, tanto de outros serviços em que 

pudessem encaminhar as meninas, quanto por serem “orientadas” a pararem 

de realizar denúncias contra os violadores. Essa “orientação” veio da 

coordenadora do CRAS, ao alertar que estavam mexendo com pessoas 
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importantes na cidade e que tinham o poder de prejudicá-las. Assim, pararam 

de se meter com os violadores e passaram, apenas, a acolher, orientar e 

acompanhar as vítimas. Como não podiam mexer com os „peixes grandes‟, 

houve maior aproximação do CRAS junto às famílias tidas como 

“desestruturadas” e/ou “negligentes”. Com o intuito de prestar orientações, 

passaram a acompanhar as atitudes dos pais junto aos filhos. Verificavam se os 

pais estavam levando as crianças à escola, se garantiam boa alimentação, se 

mantinham a casa em condições higiênicas e, sobretudo, se eram atenciosos e 

cuidadosos. Como essas famílias eram a maior demanda que chegava ao CRAS 

a partir do CT, elas se tornaram o alvo das orientações e aconselhamento das 

técnicas, crentes de que poderiam propagar as funções protetivas e cuidadoras 

da família saudável.   

A restrição das possibilidades de encaminhamentos fez com que tais 

casos circulassem apenas entre o CT, o CRAS e o Fórum, instaurando uma 

prática de atendimento policialesca, que exercia a função de vigilância e 

punição. Isso configurou a segunda inquietação de pesquisa, que a partir da 

„inefetividade‟ das práticas preventivas e protetivas propostas pela política de 

Assistência, outras práticas tiveram abertura para se instalar como 

predominantes naquele equipamento social. Porém, as práticas que se 

instalaram não tinham nenhum caráter preventivo e protetivo, formavam 

práticas de vigilância, controle e punição, caracterizando um processo de 

judicialização da assistência.  

Como essa prática se operacionalizou? Já que todos os casos do CT eram 

encaminhados para o CRAS, a primeira ação era acolhê-los numa entrevista 

inicial para perscrutar como a violência ou negligência tinha acontecido. Todas 

as partes eram ouvidas. Esclarecida a situação e comparadas todas as versões, 

para chegar num entendimento do acontecido, partia-se para as orientações. Os 

envolvidos eram orientados de acordo com sua responsabilidade no caso. De 

qualquer forma, os esclarecimentos legais e as prescrições sobre o modo que 

deviam se comportar predominava nas orientações. Como não tinham para 
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onde encaminhar os casos, o CT e o CRAS passavam a acompanhá-los, 

realizando visitas e colhendo informações nos espaços frequentados pelos 

envolvidos e junto a sua vizinhança. A depender do comportamento, 

principalmente nos casos de reincidência, os envolvidos eram novamente 

convocados para o CRAS, mas, dessa vez, além de orientações, recebiam 

advertências. Quando os envolvidos continuavam cometendo as violências e 

negligências, o caso era encaminhado para uma instância judicial. 

O que o CRAS fez foi se colocar como mediador do sistema de justiça. Se 

antes a relação entre CT e Justiça era direta, a partir de então os casos passavam 

pela mediação do CRAS. Por trás da intenção acolhedora e cuidadora acabava 

tendo o poder de decidir sobre o direcionamento jurídico daquelas vidas. 

Trabalho amplamente incentivado pelo juiz de direito, que tinha no relatório 

das técnicas do CRAS um material imprescindível para suas decisões, que 

muitas vezes eram direcionados a partir da sugestão de encaminhamento das 

técnicas. Desse modo, a Assistência em Igaci se formalizou num dispositivo de 

suporte para justiça. Em que um usava o outro para legitimar suas decisões. A 

assistência usava a lei para orientar e advertir; e a justiça usava os relatórios 

técnicos para decidir. Aí se firmou uma forte parceria, marcada pelo controle e 

vigilância das famílias pobres que não seguiam as orientações do “bem viver”. 

Então, a segunda inquietação surge com a formalização dessa prática de 

atendimento, que ao invés de garantir direitos se voltava para o controle 

policial. A partir disso, nasce a vontade de entender quais efeitos e práticas são 

disseminadas, na população em situação de pobreza, através dos serviços 

socioassistenciais realizados no CRAS de Igaci. Para isso, foram colecionados 

casos de atendimentos realizados nesse equipamento social. Os casos foram 

narrados a partir das lembranças, as mais marcantes para a técnica de 

psicologia, e que apontavam as reações mais inusitadas dos usuários diante dos 

serviços direcionados para eles.  
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4. Alguns efeitos dessas práticas 

 

O que será apontado nos casos descritos na segunda parte do texto são 

práticas e efeitos violentos e perversos dos serviços socioassistenciais, levando a 

perceber a judicialização da vida. E também a configuração do CRAS como um 

dispositivo panóptico contemporâneo por excelência. Esse entendimento pode 

ser visualizado a partir dos pontos mais marcantes que atravessaram os casos: a 

reprodução de práticas higienistas e do saber médico como norteadores do 

trabalho social; a exigência de obediência e docilidade às normatizações; a 

relação direta do CRAS com o judiciário - serviços que se apoiam para garantir 

a judicialização; a ameaça constante da perda de autonomia da população 

atendida sobre a própria vida, atrelando “liberdade” à “obediência”; a 

eficiência e eficácia – a sobreimplicação – dos trabalhadores sociais crentes que 

sua função exerce um papel social relevante para “salvação” dos pobres 

miseráveis; e atitudes contracondutais, exigindo modos outros de se conduzir. 

Com certeza, outros pontos podem ser desembaraçados nesse campo 

emaranhado de pesquisa, mas esses fios já puxados são disparadores 

fundamentais para a discussão da Assistência Social contemporânea no Brasil. 

O estabelecimento de práticas de judicialização no CRAS de Igaci aponta 

para constituição de certa modalidade de polícia que não surge gratuitamente. 

O investimento nesse tipo de prática não deve ser tomado exclusivamente como 

uma peculiaridade do município de Igaci, mas como um ponto de análise que 

serve para pensar a lógica da atual sociedade de controle, que passa de “uma lei 

para todos, para uma lei para tudo”. A judicialização ultrapassa os limites da 

pobreza e se dissemina pelo corpo social quase automaticamente, se 

generalizando como um modo de regulação em nossa sociedade no 

contemporâneo. 

Os casos colocados em debate ainda estão voltados para o processo de 

judicialização da pobreza, porém, isso não impede que se perceba a 
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disseminação desse processo para além dessa discussão. Outra coisa que deve 

ser considerada, ao voltar aos casos, é que não se deve deixar de falar sobre essa 

modalidade de policiamento que atinge as práticas cotidianas e bem 

intencionadas. Um policiamento que não é executado apenas pelos 

trabalhadores sociais, mas, que também é propagado pela própria população. É 

a fórmula do panoptismo funcionando a todo vapor. É a sociedade onde todo 

mundo vira polícia de todo mundo, perpetuando a vigilância e a lógica da 

punição. 

A partir daí, uma questão deve ser lançada: como esses casos, historietas 

de vidas infames que poderiam passar despercebidas por seu caráter banal, 

podem puxar uma discussão sobre o controle social no contemporâneo? Bem, 

sua potência deve estar justamente nessa trivialidade. Por que os efeitos do 

poder não alcançam apenas os grandes acontecimentos; sua eficácia e 

efetividade se consumam justamente aí, nos cantinhos do cotidiano. Efeitos que 

se distribuem como uma epidemia das práticas de controle e vigilância que 

infecta as partes mais ínfimas do corpo social. Doença que não deixa escapar os 

homens ordinários. Como uma globalização, muito menos econômica e muito 

mais do controle. 

Tal lógica de controle acaba atravessando a vida de todos. Mas, dizer isso 

não significa defender o ponto de vista derrotista e vitimizante do “tudo está 

perdido!”. Não! Colocar em análise os processos de controle social deveria ser 

considerado um passo imprescindível para qualquer tentativa de 

transformação. No geral, essa lógica violenta depende da sobreimplicação2, de 

um movimento acrítico. É isso que alimenta a reprodução e o fortalecimento 

das práticas de judicialização e controle. Colocar em análise as implicações, os 

envolvimentos, as crenças, os valores, a moral e as instituições é um processo 

mais potente do que se pode imaginar. Por isso, trazer para o debate 

acontecimentos ínfimos de um CRAS do interior do nordeste brasileiro é uma 

tentativa de colocar em análise os processos de violência institucional 
                                                           
2
 A noção de sobreimplicação da Análise Institucional Francesa indica uma impossibilidade de 

análise por conta de um engajamento completamente aderido (MENDONÇA FILHO, 2009)  



42 
 

aparentemente sedimentado na sociedade, e de tentar sair da postura ingênua e 

acrítica diante do funcionamento do dispositivo estatal. 

 

5. A saída da técnica de psicologia do CRAS 

 

 No mês de março de 2010 a técnica de psicologia se desvinculou do 

CRAS de Igaci, em virtude da mudança de estado para fazer o mestrado. Sua 

saída foi negociada cordialmente, o que não ocasionou nenhum empecilho 

burocrático, nem afetivo com suas colegas de trabalho. Mas, ficaram afetações. 

A técnica não saiu satisfeita com o trabalho que executou no ano e meio que 

esteve no CRAS. Saiu descrente de que sua profissão e os serviços públicos 

pudessem de fato proporcionar melhoria na vida da população que se propõem 

assistir. O compromisso social da psicóloga batia de frente com o 

funcionamento atravancado da máquina estatal e com o próprio entendimento 

do que seria esse tal de “compromisso social” tão defendido durante sua 

graduação. Compromisso com o quê? Com quem? Para quem? Se compromisso 

era tentar realizar ao pé da letra a proposta da política pública de assistência 

social, ele não se efetivava porque o aparelho estatal não oferece o que se 

propõe. E se compromisso era orientar as famílias pobres para que 

aprendessem o “modo certo de viver”, ele se efetivava atualizando práticas de 

vigilância, controle e punição. Assim, ao acreditar que podia melhorar a vida da 

população que atendia, a psicóloga acabou caindo num processo de atualização 

do controle social. Sem se dar conta de que sua “boa intenção” profissional não 

passava de uma atitude ingênua, que propagava os modos de subjetivação 

dominantes de nossa sociedade, reforçando ainda mais as situações de miséria e 

exclusão social. 
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Assistência: a outra face do Panoptismo  

 

1. As configurações do Social 

 

Falar da Assistência exige certo delineamento histórico, a fim de 

identificar o modo como essa prática foi tomando feição em nossa sociedade. 

Numa ligeira observação, pode-se perceber a prática de „assistir‟ desde as redes 

de sociabilidade primária, identificadas em sociedades ditas „primitivas‟, até as 

atuais políticas de Estado, voltadas para atenuar os efeitos do processo de 

precarização do trabalho. Essa discussão parte do sociólogo Robert Castel, que 

em seu livro „As metamorfoses da questão social‟ vai situar o social como um 

problema político e econômico, alvo de investimento dos governos num 

movimento cúmplice ao sistema capitalista.  

 Em nossa sociedade o alvo da prática de assistir é „o‟ social, um termo 

complexo e passível de confusões. Por isso, faz-se imprescindível destacar o uso 

que será feito aqui. Para entender sua caracterização “estabelecer-se-á chamar 

de „societal‟ a qualificação geral das relações humanas enquanto se refere a 

todas as formas de existência coletiva. O „social‟, ao contrário, é uma 

configuração específica de práticas que não se encontram em todas as 

coletividades humanas” (CASTEL, 2010, p.48). Uma sociedade sem social passa 

a ser regida pelas regulações da sociabilidade primária, a exemplo das 

sociedades primitivas. Isso significa que, em geral, tais sociedades estão 

organizadas a partir de um sistema de regras, ligando os membros do grupo a 

partir de seu pertencimento familiar, das relações de vizinhança e de trabalho; 

tecendo redes de interdependência sem a mediação de instituições específicas. 

O indivíduo que nasce nesse tipo de sistema se encontra encaixado, desde o seu 

nascimento, a uma rede de obrigações, devendo reproduzir as exigências da 

tradição e do costume de sua sociedade. 
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[...] Nessas formações, não há “social” em maior grau do que 
“econômico”, “político” ou “científico”, no sentido em que estes 
termos qualificariam domínios identificáveis de práticas. Regras 
ancestrais impõem-se aos indivíduos de um modo sintético e 
diretamente normativo. Formas estáveis de relações acompanham a 
realização dos principais papéis sociais na família, na vizinhança, no 
grupo etário e sexual, no lugar ocupado na divisão do trabalho, e 
permitem a transmissão das aprendizagens e a reprodução da 
existência social. (CASTEL, 2010, p. 49) 

 

Um dos traços dessas sociedades, no que se refere à prática de assistir 

seus membros desvalidos, fundamenta-se na busca por uma espécie de 

„homeostase social‟. Essa denominação ilustra bem o modo de autorregulação 

que tal prática instaura. Aquele desamparado ou doente, que não consegue dar 

conta de suas responsabilidades se torna prioridade; dessa forma, é acionado 

um modo de organização capaz de garantir seus cuidados até que possa se 

estruturar. Ou seja, todo o grupo social se mobiliza para resolver a carência 

daquele membro. Por exemplo, se um chefe de família adoecer e não puder dar 

conta da lida e obrigações por um tempo, o grupo se organiza para assumir os 

deveres do chefe doente até que ele se reestabeleça; e se não puder mais voltar a 

exercer seu trabalho, pode ser redirecionado para realização de outras 

atividades, tendo sua função no grupo alterada.  

Essa forma de solucionar os problemas nas sociedades primitivas 

caracteriza a sociabilidade primária. Não há necessidade de uma regulação 

externa, no interior mesmo da sociedade as pendências são resolvidas, 

chegando num estado de homeostase social, mesmo que temporário. O 

conhecido princípio do „cada um por si‟, característico da nossa sociedade, não 

se apresenta nesse contexto; no caso de haver algum princípio, este talvez se 

aproxime de um „todos por todos‟, o que significa uma espécie de vinculação 

horizontal, incidindo como um modo coletivo de regulação. A importância de 

diferenciar essas práticas está relacionada, principalmente, à desnaturalização 

do formato hegemônico que a assistência social tomou contemporaneamente 

em nossa sociedade. 
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A sociabilidade secundária é um modo de assistir completamente 

diferente, e se tornou uma marca da nossa sociedade. Castel (2010) diz que essa 

“é uma sociabilidade construída a partir da participação em grupos, supondo 

uma especialização das atividades e das mediações institucionais. [...] Emprego-

a aqui como modelo para caracterizar a emergência de uma assistência 

especializada” (ibid, p. 48). Essa „assistência social‟ que se constituiu como uma 

política de Estado, nada tem haver com a prática da sociabilidade primária 

calcada na autorregulação do grupamento social. Portanto, um antagonismo vai 

se destacar entre tais práticas de assistir. Essa comparação indica como a 

assistência em nossa sociedade se vinculou aos interesses do Capital e do 

Estado, que para conter os “problemas sociais” inventados por eles mesmos, 

vêm sendo pautada pela criação de mecanismos tutelares e, também, de 

contenção daquilo que se pode chamar de ”anormalidades” sociais. Essa prática 

vai incidir sobre a população pobre de modo violento e perverso, fortalecendo a 

vigilância e o controle social, em detrimento do investimento na autonomia dos 

sujeitos de direito. Logo, “o” social, ou a problematização do social, deve ser 

pensado a partir do momento em que certos “disfuncionamentos” da sociedade 

deixam de ser regulados de modo informal. O que noutro momento era 

suficiente para resolver os problemas das coletividades agora não servirá mais. 

Para dar conta dessas novas exigências, o Estado vai investir em equipamentos 

sociais e num corpo profissional especializado, garantindo as intervenções no 

campo social-assistencial.  

 

[...] a referência geral a sociedades que fazem economia do social 
permite, ao contrário, caracterizar um primeiro tipo de intervenções 
especiais constitutivas do social-assistencial. Seja porque os laços da 
sociabilidade primária se tornaram mais frouxos, seja porque a 
estrutura da sociedade se torna mais complexa, a ponto de 
impossibilitar esse tipo de resposta global e pouco diferenciada, o 
atendimento aos carentes constitui objeto de práticas especializadas. 
Assim, o hospital, o orfanato, a distribuição organizada de esmolas 
são instituições “sociais”. Procedem ao tratamento particular (especial 
e especializado) de problemas que, em sociedades menos 
diferenciadas eram assumidos sem mediação pela comunidade 
(CASTEL, 2010, p.56-57). 
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O modelo social-assistencial em nossa sociedade, vai se organizar em 

torno das características de certo “assistir”, pois “abrange um conjunto 

extraordinário de práticas que se inscrevem, entretanto, numa estrutura comum 

determinada pela existência de certas categorias de populações carentes e pela 

necessidade de atendê-las” (CASTEL, 2010, p. 47). Assim, o social-assistencial 

seria o resultado de uma intervenção da sociedade sobre si mesma, a partir da 

construção de um conjunto de práticas com pretensas funções de proteção, 

integração e prevenção. Isso proporciona o desenvolvimento de montagens 

cada vez mais complexas, dando origem a estruturas de atendimento 

assistencial sofisticadas, que apresentarão práticas cada vez mais exigentes de 

tecnicização e especialização profissional. Esse tipo de prática assistencial não 

se direcionará  para a sociedade como um todo: através de alguns critérios  

delimitará qual população desfavorecida deve ser assistida, o que geralmente 

varia entre o fato de pertencer à comunidade e a incapacidade de trabalhar.  

 

[...] se pode constatar que, na estruturação do „social-assistencial‟, a 
relação entre trabalho e pauperismo já constituía o núcleo de uma 
lógica assistencialista, mesmo que essa relação ainda se mostre 
circunscrita ao domínio de uma certa „handicapologia‟, ou seja, à 
assistência a uma população incapaz de produzir suas necessidades 
através do próprio trabalho. Por essa razão, até a metade do século 
XIX, a problematização do social se encontrará ligada às formas de 
intervenção que caracterizam o campo assistencial (SILVA, 2005, p. 
20). 

 

Antes de continuar a discussão, sobre a forma que a problematização do 

social tomou a partir do século XIX, é necessário voltar um pouco na história. 

Em sociedades de origem judaico-cristã, como a nossa, a caridade foi a primeira 

forma organizada de assistir aos desvalidos durante a Idade Média e Alta Idade 

Média. A Igreja e os mais abastados, a partir da exigência religiosa de fazer o 

bem aos necessitados para agradar a Deus, se calcavam na esmola como 

principal meio de garantir a bondade no coração dos homens. A Igreja se 

responsabilizava pela assistência às almas vacantes e perdidas que estivessem 

fora da relação de suserania-vassalagem, se tornando, nesse momento, a 
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principal responsável pela distribuição de esmolas e benesses.  Isso 

caracterizava uma prática, seletiva e pontual, preocupada em agradar a „Deus‟ e 

dignificar os “homens de bem”. Como a Igreja dependia das doações destes 

homens e pregava obediência aos preceitos cristãos, em especial ao da caridade, 

principalmente porque também dependia dele, se pautava na distribuição de 

esmolas para garantir a imagem que precisava manter. Percebem-se, aqui, 

tentativas de controle e regulação externas da miséria, ainda insipientes, 

descontínuas e baseadas na esmola. O interesse estava apenas em abrandar os 

efeitos dos problemas a partir do cumprimento das obrigações cristãs. Uma 

prática assistencialista se firma então.  

Ao voltar para o século XVIII e XIX, com o advento das revoluções 

industriais e da instauração do capitalismo como sistema dominante de 

regulação econômica, ver-se-á formar outro modo de assistir. A industrialização 

levou à falência artesãos e agricultores, tornando-os mão-de-obra barata; e 

conduziu à miséria muitos daqueles que não se encaixaram nas novas 

exigências. Como resultado, se produziram massas de miseráveis que migraram 

da zona rural e invadiram as cidades, vagando em busca de trabalho e auxílio. 

Assim, a caridade, baseada na bondade cristã, perdeu espaço para filantropia. 

Prática esta, que se organizou no mesmo instante em que o social se tornou um 

problema político e econômico, que fez do pauperismo a questão mais relevante 

da sociedade naquele momento. Castel denominou esse acontecimento como a 

primeira configuração do social.  

 

[...] minha proposta de caracterização da questão social [...] É uma 

definição que pode aparecer um pouco abstrata, mas que é 

perfeitamente ilustrada pela situação de início do século XIX, nos 

primórdios da industrialização, quando a questão do social foi 

explicitamente colocada pela primeira vez, por volta dos anos de 1830. 

É a ameaça de fratura representada pelos proletários das primeiras 

concentrações industriais que, como dizia Augusto Comte, acampam 

na sociedade industrial sem estarem nela encaixados, integrados. São 

essas populações flutuantes, miseráveis, não socializadas, cortadas de 

seus vínculos rurais e que ameaçam a ordem social, seja por uma 

violência revolucionária, seja por uma gangrena. Aliás, essa é uma 
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palavra utilizada no vocabulário da época, uma espécie de 

contaminação da miséria, da desgraça que infectaria 

progressivamente todo o corpo social. Então, é essa a questão social na 

primeira metade do século XIX, descrita pela maior parte dos 

observadores sociais da época, sob a forma de pauperismo. (CASTEL, 

2000, p.238-239)  

 

Na perspectiva de Donzelot (1995 apud SILVA, 2005), o social tornado 

um problema específico estava ligado ao fato político da democracia e à 

sobrevivência do projeto republicano enquanto tal. A questão social “surge no 

momento em que o ideal republicano, forjado no século das Luzes, se vê 

confrontado à forma democrática quando ela foi pela primeira vez posta em 

prática, ou seja, logo após a revolução de 1848” (p. 18). A partir daí, o “ideal 

republicano” se viu colocado num impasse. Cresceu no interior mesmo da 

República a ameaça de tornar evidente a incompatibilidade entre os dois 

princípios que sustentavam seu projeto: um que concedia uma soberania igual a 

todos, e outro que estimulava uma liberalização do mercado. Princípios que 

aparentemente não parecem ser contraditórios, mas que são completamente 

incompatíveis. E que surgiram a partir  

 

[...] do imaginário político oriundo dos ideais da Revolução Francesa e 
fundado sobre o reconhecimento dos direitos dos cidadãos: na forma 
democrática da República nascente, a noção de direito constitui um 
dos fundamentos da soberania do indivíduo. Essa ordem política 
pressupõe a existência de uma relação de reciprocidade entre 
indivíduos livres e iguais, e o Estado, será, portanto, aquele que 
garantirá o cumprimento dos princípios que norteiam essa relação de 
reciprocidade entre os indivíduos (ibid, p. 21).  

 

Na prática, a associação do voluntarismo político e do laissez-faire 

econômico se desencadeava ao mesmo tempo em que ocultava uma dinâmica 

social recheada de contradições, e a principal delas incidia na noção mesma de 

direito. Silva (2005) amplia a discussão e indica que o Estado, apoiando-se na 

ordem política, passava a garantir o princípio do livre acesso ao trabalho, ao 

mesmo tempo em que era obrigado a recusar explicitamente a responsabilidade 
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de assegurar trabalho para todos. Se o fizesse, seria incoerente com a lógica de 

base do liberalismo econômico, aquela que pressupõe uma intervenção mínima 

do Estado no mercado. Logo, essa forma democrática de República aponta, 

como uma de suas lições, a distinção entre „livre acesso ao trabalho‟  e „direito 

ao trabalho‟. A colocação em prática de um direito ao trabalho representa uma 

ameaça para o regime democrático. 

Nesse contexto, a miséria crescente exige maior elaboração das práticas 

de assistência, e a intervenção do Estado se torna obrigatória. Em parceria com 

a Igreja e damas da caridade, o Estado passa a contribuir com a assistência. Os 

primeiros alvos dessa filantropia são aqueles que não podem trabalhar, como os 

idosos e doentes, e aqueles úteis à sociedade, como as crianças. Portanto, o 

cuidado para com os pequenos se destaca, gerando sobre eles regulações 

constantes e práticas intensas de produção de saber.  No entanto, as principais 

ações difundidas pela filantropia são a distribuição de conselhos e o incentivo à 

poupança. As famílias operárias que gastavam em excesso e não supriam as 

carências dos seus entes deveriam seguir as orientações preventivas, que 

visavam reduzir os custos com a assistência. Assim, a primeira questão social 

vai institucionalizar o Estado como instância principal de regulação da 

assistência.  

Na segunda configuração do social o controle do Estado intensifica-se, e 

a prática de assistir vai se especializar e tecnicizar mais: sua missão amplia-se. 

Essa nova configuração é ainda o problema da atualidade. Nascida da 

contradição, imanente e forjada, da ligação entre o Estado Moderno e a lógica 

neoliberal. Ligação esta, pautada pela premissa de que o Estado deve intervir o 

mínimo nas relações de mercado ao mesmo tempo em que deve ser seu maior 

investidor, e, além disso, assumir a responsabilidade por assistir às 

consequências da falta de trabalho (gerada pela lógica do sistema produtivo) 

para a maioria da população.  Castel (2005) aponta que o desemprego não deve 

ser considerado o maior problema social no contemporâneo, mas, o fato de 

existir o que chama de “sobrantes”, uma população flutuante que nunca terá 
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acesso ao trabalho e emprego, que sempre se encontrará fora das redes de 

sociabilidade. Instaura-se, desse modo, como efeito mais violento, uma situação 

permanente de vulnerabilidade social. É esse o contexto que monta a segunda 

configuração do social.  

 

A nova questão social hoje parece ser o questionamento desta função 
integradora do trabalho na sociedade. Uma desmontagem desse 
sistema de proteções e garantias que foram vinculadas ao emprego e 
uma desestabilização, primeiramente da ordem do trabalho, que 
repercute como uma espécie de choque em diferentes setores da vida 
social, para além do mundo do trabalho propriamente dito (CASTEL, 
2005, p.239-240). 

 

Uma ordem política fundada sobre o reconhecimento dos direitos ao 

trabalho e uma ordem econômica que obedece às leis do mercado, revelam a 

trágica inferioridade da condição civil daqueles que se encontram mais 

afastados dos meios de produção. Surge assim um novo perfil de populações 

desfavorecidas – os sobrantes -, colocando um problema de outro tipo nas 

relações entre o trabalho e a pobreza. Situação que formaliza a nova questão 

social. Uma imensa gama da população saudável e em idade produtiva fica fora 

desse sistema, mostrando que a relação entre trabalho e pauperismo é uma 

ameaça capaz de tornar evidentes as contradições intrínsecas ao modo de 

produção capitalista. 

Nesse modo de produção o que mais chama atenção é o fato de produzir 

um aumento de riqueza proporcional a um aumento de miséria. Um paradoxo 

sobre o qual tal estrutura econômica se fundamentou, se disseminou e 

instaurou novas regras de organização do trabalho. No entanto, para manter a 

coesão do atual sistema produtivo foi necessário maquiar a contradição entre o 

direito de todos ao trabalho, ao mesmo tempo em que tornava-o escasso e 

pouco acessível. Para isso fez-se imprescindível investir em tecnologias de 

controle social. A prática de assistir atualiza-se para conter os sobrantes, que se 

tornam uma população iminentemente perigosa. Trabalhadores sociais e 
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equipamentos públicos são produzidos em grande escala, e devem se fazer 

presentes em todos os espaços ameaçadores, ou seja, nas periferias. Os 

“sobrantes” (ou “pobres viciosos”?) agora se tornam “população em situação de 

vulnerabilidade”. O nome não altera o caráter judicializador que vai configurar 

a intensificação do controle social.  

 

2. “A tecnologia política dos indivíduos” 

 

 Em nossa sociedade as alterações nas práticas de assistir estão inseridas 

em „projetos‟ de regulação e normatização do corpo e da vida, investidos a 

partir do século XVIII. Para perceber as diferenças entre essas práticas é 

necessário não perder de vista a forma de assistir vinculada  à sociabilidade 

primária, que a partir de uma regulação interna dá conta de seus problemas, a 

fim de alcançar a um estado de homeostase social. Essa diferença se destaca 

pelo antagonismo em relação às práticas de assistir em nossa sociedade, onde o 

Estado se torna cada vez mais soberano no controle e regulação das questões 

sociais, impedindo que os grupamentos se autorregulem, deixando-os sempre 

dependentes da intervenção externa.  

Passetti (1999) fala que desde a efetiva Comuna de Paris, em 1871, 

antevia-se que revoltas aconteceriam e ampliariam a intervenção do Estado na 

sociedade. O autor continua sua análise, e aponta que desde o instante em que 

anunciavam a pertinência do socialismo de inspiração marxista e os efeitos da 

revolução russa como estremecedores das relações sociais, já se previa que tais 

movimentos não ultrapassariam o projeto de reforma da propriedade, deixando 

inalterado o fortalecimento do Estado. As repercussões acomodaram-se em 

torno de uma esperança na justiça social, contribuindo, desse modo, para a 

emergência do Estado do Bem-Estar Social. As últimas décadas atestam a 

impossibilidade mesma do Estado afastar-se das intervenções, 

redimensionando a utopia conservadora num liberalismo social. 
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 Essa intensificação do controle interventivo do governo foi apontada por 

Foucault (2004a), que, ao estudar a „razão de Estado‟, identificou que depois da 

Segunda Guerra Mundial foram colocados em prática grandes programas de 

proteção social, de saúde pública e de assistência médica. Período em que foi 

divulgado o plano Beveridge3, uma coincidência que pode ser apresentada no 

seguinte bordão: “Deixem-se massacrar e nós lhes prometemos uma vida longa 

e agradável. A garantia da vida dupla com uma sentença de morte” (p. 303). Tal 

apontamento indica uma coisa desconcertante, que é a coexistência, no próprio 

seio das estruturas políticas, de enormes máquinas de destruição e, ao mesmo 

tempo, de instituições dedicadas à proteção da vida individual. Esse tipo de 

racionalidade constitui hoje uma das marcas da política moderna, que se 

desenvolveu, desde o século XVII, em paralelo a um conjunto de técnicas de 

governo chamado de polícia. 

 
Em 1779, foi publicado [...] System einer vollständigen Medicinischen 
Polizey. [...] A obra de Frank é o primeiro grande programa sistemático 
de saúde pública para o Estado moderno. Ele indica, com riqueza de 
detalhes, o que uma administração deve fazer para garantir o 
abastecimento geral, uma moradia descente, a saúde pública, sem 
esquecer as instituições médicas necessárias à boa saúde da 
população, em suma, para proteger a vida dos indivíduos. Por esse 
livro, podemos perceber que o cuidado com a vida do indivíduo se 
tornou, nessa época, um dever do Estado (FOUCAULT, 2004a, p. 302-
303). 
 

 

Nesse contexto, nota-se que as práticas de assistir foram se 

especializando a partir do intenso controle do Estado sobre a vida; como 

instância de regulação externa assumiu a responsabilidade pelos desvalidos. No 

                                                           
3  O relatório Beveridge, ou mais conhecido como Plano Beveridge, lançado na Inglaterra em 1942, 

apresentou de maneira pioneira um plano político com propostas de reformas sociais abrangentes e 
universalistas, capazes de implantar um avançado regime de proteção social. O relatório pretendia, 
através da completa racionalização do sistema de seguros sociais vigente, inovar e superar as experiências 
realizadas até então, formulando um modelo que atendesse toda a população mediante um esforço 
conjunto do Estado e da sociedade.  Juntamente com as medidas de seguridade social, o relatório previa 
que o governo deveria assegurar serviços de saúde com qualidade e gratuidade, fornecer meios para a 

reabilitação profissional e promover a manutenção do emprego.  Também elegeu os maiores problemas 

que a sociedade inglesa deveria enfrentar naquele momento: a doença, a ignorância, a miséria, a imundície 
e a desocupação. (CARDOSO, s/ano). 
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entanto, dois efeitos cruzados nessa tomada de poder sobre a vida logo se 

sobressaem: a total dependência da intervenção estatal por parte da população 

pobre; ao mesmo tempo em que, ininterruptamente, se torna objeto do controle 

e vigilância. Assim, desaparecem os sujeitos de direito em detrimento da 

submissão dos indivíduos e populações ao controle social. Essa dependência 

surge a partir de um processo instituído que lança mão do investimento em 

tecnologias de regulação e regulamentação da vida. Foucault fala sobre isso a 

partir do que chamou de disciplinas e de biopolítica. 

As disciplinas e a biopolítica são dois processos distintos de regulação 

social, mas que estão inter-relacionados. Apesar de terem se constituído em 

momentos históricos diferentes, coexistem em nossa sociedade. A principal 

diferença entre os dois processos é o alvo da regulação. Nas disciplinas é o 

corpo individual, que precisa ser adestrado, treinado, tornado capaz de 

executar as tarefas que se esperam dele, docilizado. Na biopolítica é o corpo-

espécie, a população. Os fenômenos populacionais passam a ser perscrutados, 

tais como natalidade, mortalidade, longevidade, morbidades, enfim, os 

problemas que afetarem a vida serão o alvo da regulação dessa biopolítica. No 

entanto, existe um elemento que atravessa os dois processos em igual 

intensidade: a produção de saber viabilizando o poder de controlar a sociedade. 

O corpo individual e a população recebem investimentos de saberes que 

determinam os modos de regulamentação e normatização da vida; e tudo que a 

ela estiver relacionado será alvo de interesse. A normatização vai instaurar o 

“modo certo” de viver, o “normal” como parâmetro para a vida; empregando, 

incessantemente, saberes e tecnologias na intenção de garantir o enquadre dos 

indivíduos às regras. Um investimento contínuo, visto que sempre há categorias 

e modos de vida que não se enquadrarão nas normas do bem viver. 

Na época clássica se descobre o corpo como objeto e alvo do poder. 

Foucault (2009a) diz que nesse período encontram-se facilmente os sinais de 

atenção dedicados ao corpo. Um corpo que se busca manipular, modelar, 

treinar; e que deve obedecer, se tornar hábil e ter suas forças multiplicadas. Para 
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isso o século XVIII cria o que se pode chamar de “esquemas de docilidade”. A 

novidade desses esquemas se mostra a partir da escala, objeto e modalidades do 

controle dos corpos. Na escala do controle não se trata apenas de cuidar do 

corpo, mas de trabalhá-lo detalhadamente, exercendo sobre ele coerção 

ininterrupta; mantendo-o ao nível da mecânica dos movimentos, dando 

consistência a um poder milimétrico sobre o corpo ativo.  Como objetos do 

controle encontram-se a economia, a eficácia dos movimentos e sua organização 

interna. E o exercício é a cerimônia mais importante. Já a modalidade do 

controle vai implicar numa coerção contínua, numa codificação que 

esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço e os movimentos. 

 

[...] Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma 
“mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se pode ter 
domínio sobre o corpo dos outros [...] para que operem como se quer, 
com as técnicas, segundo a rapidez e eficácia que se determina. A 
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 
“dóceis”. [...] Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele 
por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura 
aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia 
resultar desse, e faz dela uma relação de sujeição estrita. [...] a coerção 
disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão 
aumentada e uma dominação acentuada (FOUCAULT, 2009a, p.133-
134). 

 

As práticas de dominação e sujeição manifestam um “sonho militar da 

sociedade”, cujas referências fundamentais são as engrenagens cuidadosamente 

subordinadas de uma máquina e suas permanentes coerções. Não interessam os 

direitos fundamentais nem a vontade geral, mas os treinamentos 

indefinidamente progressivos que possam gerar a docilidade automática. Essa 

estratégia de controle e regulação não deixou de ser produzida na sociedade 

contemporânea, é uma exigência da qual depende o poder coercitivo do Estado 

Moderno. 

O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se 
apropriar e de retirar, tem como função maior adestrar;. [...] „Adestra‟ 
as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma 
multiplicidade de elementos individuais – pequenas células 
separadas, autonomias orgânicas, identidades e continuidades 
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genéticas, segmentos combinatórios. A disciplina „fabrica‟ indivíduos; 
ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao 
mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. [...] 
é um poder modesto, desconfiado, que funciona ao modo de uma 
economia calculada, mas permanente (FOUCAULT, 2009a, p. 164). 

 

A regulação engendrada pela disciplina se direciona para o indivíduo, 

buscando, a partir do exercício, docilizar e adestrar. Porém, outra forma de 

regulação, diferente e complementar, vai se formar no fim do século XVIII, é a 

biopolítica. Ela aperfeiçoa o modo como o poder assume o controle sobre a 

vida.  Portanto, é a tomada de poder sobre o homem, enquanto ser vivo, que 

gera uma espécie de “estatização do biológico” e transforma o antigo direito de 

soberania, “de fazer morrer ou deixar viver”, em um novo direito. Que não vai 

apagar o primeiro, mas vai atravessá-lo e alterar sua lógica. De agora em diante 

o direito será o “de fazer viver e deixar morrer”. 

O poder soberano, simbolizado pela potência de morte, é agora, 

cuidadosamente, recoberto pela administração dos corpos e pela gestão 

calculista da vida. Foucault (1977) fala que o biopoder deriva do rápido 

desenvolvimento das disciplinas diversas durante a época clássica, e também 

do aparecimento, no terreno das práticas políticas e observações econômicas, 

dos problemas de natalidade, longevidade, saúde pública, habitação e 

migração. Desse modo, o biopoder se torna um elemento indispensável ao 

desenvolvimento do capitalismo, e somente se garante a partir da inserção 

controlada dos corpos no aparelho de produção, por meio do ajustamento dos 

fenômenos de população aos processos econômicos. Isso acontece devido a 

importância assumida pela atuação da norma, já que o poder que tem a tarefa 

de se encarregar da vida, também tem necessidade de mecanismos contínuos, 

reguladores e corretivos. Um exemplo contemporâneo desses mecanismos é a 

multiplicação das políticas de governo em todos os setores da sociedade. 

Portanto, “essa biopolítica vai introduzir não somente instituições de assistência 

(que existem faz muito tempo), mas mecanismos muito mais sutis [...]. Vamos 
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ter mecanismos mais sutis, mais racionais, de seguros, de poupança individual 

e coletiva, de seguridade, etc.” (FOUCAULT, 1999, p. 293). 

Concretamente, o que se desenvolveu a partir do século XVII foram duas 

formas principais de poder sobre a vida, que não são antitéticas e constituem 

dois pólos de desenvolvimento interligados: as disciplinas e a biopolítica.  

Portanto, pode-se mesmo dizer que os mecanismos disciplinares de poder e os 

mecanismos regulamentadores da população são articulados um ao outro. 

Colocar indivíduos em visibilidade, normalizar seus comportamentos, instaurar 

uma espécie de controle policial espontâneo formam uma série de mecanismos 

disciplinares que podem facilmente ser percebidos. Já a outra série, os 

mecanismos regulamentadores, incide sobre a população permitindo e 

induzindo comportamentos de poupança; a instalação de seguros; a 

observância às regras de higiene e aos devidos cuidados com as crianças, etc. 

Mecanismos que se caracterizam, principalmente, pela complementaridade. 

Esses processos de poder sobre a vida apontam para o modo como o 

controle social se forma e se dissemina em nossa sociedade, incidindo 

diretamente sobre as práticas de assistir. Desse ponto de vista, as práticas de 

assistência contemporâneas investidas pelo Estado, ou em parceria público-

privada, não deixam de ser tecnologias de controle da vida, principalmente, por 

serem uma importante parte desse mecanismo de regulação social. O 

funcionamento desse mecanismo, na atualidade, pode ser visto desde os 

cuidados exagerados com a infância em perigo, ao abrigamento forçado de 

moradores de rua ou de adolescentes em conflito com a lei. Não existe 

autonomia, mas normatização. No entanto, não se deve deixar de considerar 

que as exigências e problemas contemporâneos alteram constantemente as 

práticas e os processos de disciplina e biopolítica, mesmo que ainda sejam as 

principais formas de regulação social. Isso por que as práticas não são 

estanques nem permanecessem inalteradas, mas porosas, coexistentes, 

multiformes, e vão se transformando de acordo com as exigências de cada 

momento histórico. 
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3. O Panoptismo 

 

 Ao considerar que “o” social se apresenta como um híbrido fabricado na 

intersecção do político e do econômico, sua função seria, então, neutralizar o 

contraste violento que opõe o imaginário político moderno à dura realidade da 

sociedade civil. Dessa forma, Silva (2005) fala que o social aparece como um 

sistema de regulações compatível com os princípios de liberdade e igualdade 

pretendidos pelo Estado-Providência, mesmo continuando a manter as relações 

de dependência indispensáveis à organização do modelo capitalista.  

Em nome do social entendido como princípio superior ao indivíduo, 
foram estabelecidos deveres deste, foi afirmada a necessidade de ele 
renunciar às manifestações irascíveis de sua soberania para curvar-se 
às regras da solidariedade de conjunto da sociedade, condição de seu 
progresso. Em função desse progresso, foram disciplinadas suas 
energias, normalizados seus comportamentos, adaptados seus 
costumes (DONZELOT, 1994, apud SILVA, 2005, p. 25).  

 

Essa situação vai traduzir a necessidade de criação de novos dispositivos 

disciplinares, com capacidade de submeter as relações sociais às novas 

exigências do poder capitalista. E um dos recursos fundamentais da tecnologia 

disciplinar é a “visibilidade”. Assim, uma estrutura arquitetural vai servir de 

parâmetro para o modo como o controle social será introduzido em nossa 

sociedade. Tal estrutura foi inventada por Jeremy Bentham, um espaço 

construído em forma circular, onde as salas têm portas (ou grades) voltadas 

para o centro, que possui uma torre ocupada por um vigia. Através do efeito da 

luminosidade, que atravessa todas as salas, é possível perceber a movimentação 

dentro delas a partir do espaço ocupado na torre central. Visibilidade constante. 

Porém de dentro das salas não se percebe a movimentação da torre. Esse 

esquema apresenta a forma de controle preponderante em nossa sociedade - o 

ver sem ser visto –, que inicialmente foi empregada em espaços como prisões, 

escola, fábricas e caserna. A proposta se trata de não saber quem está vigiando, 
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pode ser qualquer um; o que importa é a vigilância ininterrupta. Esse esquema 

é chamado por Foucault de Panoptismo.  

 

Entramos assim na idade do que eu chamaria de ortopedia social. 
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). 

 

Bentham foi o teórico do esquema da sociedade de vigilância, da “grande 

ortopedia social”. Ele programou, definiu e descreveu, da maneira mais precisa, 

as formas de poder vividas na sociedade; e apresentou o „Panopticon‟ como o 

modelo da “sociedade da ortopedia generalizada”. O que vai ser produzido a 

partir de então, segundo Foucault, será a vigilância contínua, sem interrupção e 

permanente sobre os indivíduos; por alguém que exerce sobre eles um poder ao 

mesmo tempo em que pode constituir a seu respeito um saber. Saber este, cuja 

característica é a de determinar se o indivíduo se conduz ou não como se deve, 

conforme ou não à regra, se progride ou não, etc. O panoptismo se transforma 

assim num dos  

 

[...] traços característicos da nossa sociedade. É uma forma de poder 
que se exerce sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e 
contínua, em forma de controle de punição e recompensa e em forma 
de correção, isto é, de formação e transformação dos indivíduos em 
função de certas normas. Este tríplice aspecto do panoptismo – 
vigilância, controle e correção – parece ser uma dimensão 
fundamental e característica das relações de poder que existem em 
nossa sociedade (ibid, p.103). 

 

Castro (2009), em seu estudo sobre os temas foucaultianos, fala que o 

processo de disciplinarização das sociedades ocidentais modernas deve ser 

visto como um processo que vai do espaço da quarentena, do enfrentamento da 

peste, ao espaço do panóptico tal como o descreve Bentham.  Na organização 

do espaço da quarentena o que se disciplina é o espaço da exclusão, o espaço de 

exceção que funcionava a partir da ameaça de morte para quem abandonasse os 
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limites da quarentena ou o lugar que lhe fosse designado. Enquanto o 

panóptico se torna um modelo generalizável de vida, uma tecnologia política 

que deve ser separada de todo uso específico. Suas características principais de 

pronto o apresentam como a máquina de dissociar o ver do ser visto. Assim, 

reduz o número dos que exercem o poder ao mesmo tempo em que aumenta o 

número daqueles sobre os quais o poder se exerce. Outra característica é sua 

automatização, pois não é necessário o exercício atual e efetivo da vigilância, 

basta o lugar do controle; e também a desindividualização do poder, nunca se 

sabe quem vigia, além de que, qualquer um pode ser o vigia do outro. Ainda 

que descontínua em sua ação, a vigilância é permanente em seus efeitos, 

induzindo nos indivíduos um estado consciente e permanente de vigilância. 

Nesse processo de disciplinarização, deve-se considerar a inversão funcional 

das disciplinas (acrescentar a utilidade possível dos indivíduos e a difusão dos 

mecanismos disciplinares), sua extensão e desinstitucionalização; e por fim, a 

estatização dos mecanismos da disciplina - a polícia. O Panóptico é tido como 

uma “máquina maravilhosa” que, a partir dos desejos mais diversos, fabrica 

efeitos homogêneos de poder. 

Essa “máquina maravilhosa” funciona como uma espécie de laboratório 

de poder. A partir de seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em 

capacidade de penetração no comportamento dos homens. Além de que, um 

aumento de saber vai se implantar em todas as frentes do poder e descobrir os 

objetos que devem ser conhecidos. Funciona como o “diagrama” de um 

mecanismo de poder, que pode ser levado a sua forma ideal. Esse modo de 

controle é um intensificador para qualquer aparelho de poder, e assegura sua 

eficácia graças a seu caráter preventivo, seu funcionamento contínuo e seus 

mecanismos automáticos. Ao se transformar num instrumento de governo, o 

esquema panóptico se torna uma maneira de obter poder em inimagináveis 

dimensões, oferecendo grande força a qualquer instituição a que seja aplicado. 

O Panoptismo não é uma forma de controle circunscrita aos espaços 

fechados da prisão, escola, fábrica e caserna. Ele vai se aprimorar e adentrar 

espaços sem muros, vai se instalar sorrateiramente como forma de controle de 
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quase todas as relações sociais. A vigilância contínua, ininterrupta e praticada 

por qualquer um se tornou um modo de regulação  hegemônico  em nossa 

sociedade. Um modo de regulação que atravessa a vida sem que se tenha noção 

da sua presença e ainda produz modos de subjetivação capazes de reproduzi-lo 

nas menores dimensões da vida. Aí está o caráter violento e perverso do 

controle panóptico, ele se atualiza por si só, sem uma instância externa de 

regulação. Desse modo, todo mundo se torna polícia de todo mundo. É o irmão 

que bisbilhota nas caladas o computador da irmã para delatá-la aos pais. É a 

namorada que se aproveita do banho do companheiro pra ver as mensagens e 

últimas ligações em seu celular para saber com quem ele se comunica. É o 

garçom que vê o cozinheiro escondendo a sobra da comida e revela ao patrão.  

É o vizinho que vai ao Conselho Tutelar delatar a falta de alimentação 

adequada para as crianças na casa ao lado. É a visita simpática de psicólogos e 

assistentes sociais para monitorar o funcionamento das famílias pobres, e 

avaliar se cumprem com as exigências do benefício de renda mínima. Ações 

cotidianas e triviais, aparentemente inocentes, que se disseminam intensamente 

em nossa sociedade, sem que se dê conta delas. Portanto, o panoptismo é um 

processo de subjetivação instalado na sociedade desde seus mais íngremes 

recônditos até  as práticas políticas mais destacadas e ovacionadas.  

 
Uma sujeição real nasce mecanicamente de uma relação fictícia. De 
modo que não  é necessário recorrer à força para obrigar o condenado 
ao bom comportamento, o louco a calma, o operário ao trabalho, o 
escolar a aplicação, o doente a observância das receitas. [...] Quem está 
submetido a um campo de visibilidade, e sabe disso, retoma por sua 
conta as limitações do poder; fá-las funcionar espontaneamente sobre 
si mesmo; inscreve em si a relação de poder na qual ele desempenha 
simultaneamente os dois papeis; torna-se o princípio de sua própria 
sujeição. Em consequência disso mesmo, o poder externo, por seu 
lado, pode-se aliviar de seus fardos físicos; tende ao incorpóreo; e 
quanto mais se aproxima desse limite, mais esses efeitos são 
constantes, profundos, adquiridos em caráter definitivo e 
continuamente recomeçados: vitória perpétua que evita qualquer 
defrontamento físico e está sempre decidida por antecipação 
(FOUCAULT, 2009a, p.192). 
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Para o pleno desenvolvimento da sociedade industrial, as formas de 

controle não devem permanecer circunscritas ao visível; é preciso que elas 

atinjam o próprio modo de existência dos indivíduos, modelando os seus 

desejos mais íntimos, tornando-os inofensivos e submissos às novas regras do 

capital. Ao analisar a definição de panoptismo foucaultiana, Deleuze mostra 

que esta noção, enquanto tecnologia disciplinar, vai se operar em duas direções, 

não apenas como „máquina concreta‟ que permite „ver sem ser visto‟, mas 

fundamentalmente como „máquina abstrata‟ que se dissemina por todo o corpo 

social com a finalidade de “impor uma conduta qualquer a uma multiplicidade 

humana qualquer” (2005, p. 43). Portanto, a forma descontínua com que o 

poder se exercia no espaço estratificado das instituições de confinamento, a 

“disciplina-bloco”, é gradualmente substituída por um controle difuso e 

permanente, a “disciplina-mecanismo”, que percorre o conjunto da sociedade 

sem deixar lacunas. 

 

O controle é, assim, uma intensificação e uma generalização da 
disciplina, em que as fronteiras das instituições foram ultrapassadas, 
tornadas permeáveis, de forma que não há mais distinção entre o fora 
e o dentro (HARD, 2000, apud SILVA, 2005, p. 46). 

 

Quando a prática de assistir se identifica com a judicialização da vida e 

passa a funcionar como controle social, o esquema panóptico vai ser o suporte 

ideal. Sua estrutura arquitetônica é ampliada e se torna a estrutura „abstrata‟ 

que fundamenta a execução das técnicas de controle; estrutura esta que é 

habilmente utilizada pelas políticas públicas, ao mesmo tempo em que se 

vendem como soluções e respostas para os problemas sociais. Paradoxo imante  

às políticas de Estado. Isso não significa que as políticas públicas não tenham 

sua importância real e prática para aqueles que dela dependem. No entanto, a 

problematização aqui engendrada se direciona para a exposição dos efeitos 

contraditórios, violentos e perversos que tais políticas incidem sobre a vida. O 

que está em questão é o modo sorrateiro e descarado que o controle social 

tomou contemporaneamente em nossa sociedade. Portanto, para subsidiar essa 
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discussão, o panoptismo se torna o elemento fundamental. Visto que, suas 

características principais de visibilidade e vigilância, contínuas e ininterruptas, 

estão sendo atualizadas de modo cada vez mais eficaz e eficiente. Palavras estas 

nada inocentes, pois podem ser tomadas como preceitos básicos para 

disseminação perfeita do esquema panóptico no interior das práticas políticas 

da atualidade.  

Uma espécie de "ovo de Colombo" na ordem da política. Ele é capaz 
com efeito de vir se integrar a uma função qualquer (de educação, de 
terapêutica, de produção, de castigo); de aumentar essa função, 
ligando-se intimamente a ela; de constituir um mecanismo misto no 
qual as relações de poder (e de saber) podem-se ajustar exatamente, e 
até nos detalhes, aos processos que é preciso controlar; de estabelecer 
uma proporção direta entre o "mais-poder" e a "mais-produção". [...] O 
panoptismo é capaz de reformar a moral, preservar a saúde, revigorar 
a indústria, difundir a instrução, aliviar os encargos públicos, 
estabelecer a economia como que sobre um rochedo, desfazer, em vez 
de cortar, o nó górdio das leis sobre os pobres, tudo isso com uma 
simples ideia arquitetural. (FOUCAULT, 2009a, 195-196) 

 

Como exemplo da disseminação perfeita do esquema panóptico, 

praticado pelas políticas públicas de assistência social no Brasil, tem-se 

atualmente a instalação maciça de equipamentos públicos – os Centros de 

Referência da Assistência Social - nas periferias do país, sejam elas de grandes 

cidades ou pequenos municípios. Equipamentos que funcionam com técnicos 

de assistência social e psicologia, e se propõem a assistir às famílias ditas em 

situação de vulnerabilidade. Todas elas devem ser cadastradas no serviço e 

também monitoradas através de relatórios constantes exigidos pelos órgãos de 

gestão. Situação que faz com que essas vidas sejam continuamente vigiadas. 

Portanto, uma pergunta pode ser feita: este investimento público não seria uma 

forma de disseminação contemporânea do panoptismo? 
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4. A Assistência Social como dispositivo de atualização do Panoptismo  

 

Tomar a Assistência como uma das formas do panoptismo em nossa 

sociedade exige a retirada dos véus que a recobrem com imagens benevolentes 

e salvacionistas, inserindo-a no centro da problemática contemporânea do 

controle dos corpos e do controle da vida. Mesmo revestida de “direitos” e da 

“garantia” dos mínimos sociais4, através da “execução” das políticas públicas, a 

assistência não deixa de ser uma forma violenta de controle e vigilância da 

população (considerada como perigo/fardo social). Se atualiza 

contemporaneamente através da instalação de equipamentos públicos e da 

contratação de trabalhadores sociais, direcionados para atuar nas áreas de 

“risco”. Essa multiplicação de “serviços” é vendida pelo governo como um 

benefício e efeito de direitos. Assim, até se poderia visualizar uma propaganda: 

„Agora você tem perto da sua casa, psicólogos e assistentes sociais, que vão te 

orientar diariamente sobre como cuidar dos filhos; como resolver os problemas 

familiares; e aonde encaminhar os doentes, delinquentes e miseráveis. Vão 

acompanhar o cumprimento das condicionalidades que lhe garantem o 

benefício de renda mínima ou de prestação continuada. Visitarão suas casas e a 

escola dos seus filhos. E trabalharão interligados às outras políticas públicas e à 

justiça. Seja um cidadão, colabore e participe!‟.  

É justamente através dessa transmissão da imagem de “garantias” e 

“direitos” que as políticas públicas de Assistência Social atravessam a sociedade 

sem deixar perceber os efeitos de panoptismo, inerentes e intencionais, que 

carrega. Uma invisibilidade planejada e ardilosa, que se materializa, como já foi 

dito anteriormente, na instalação de Centros de Referência da Assistência Social 

nas periferias do país, ali, justamente, nas áreas denominadas como de 

vulnerabilidade social. Por que atualmente o governo investe nesses 

equipamentos sociais? Por que “obriga” as famílias beneficiárias do programa 

                                                           
4
 Se refere a lógica do Estado Mínimo. O Estado só deveria regular a vida social, sem participar 

diretamente da sua produção. (MENDONÇA FILHO, 2009).  
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de renda mínima Bolsa Família a participarem de atividades coletivas no CRAS, 

como grupos, cursos, reuniões e palestras? Por que os técnicos sociais precisam 

cadastrar e acompanhar todas as famílias da periferia? Que modos de 

subjetivação garantem a adesão dos técnicos? Ao que parece os princípios 

panópticos de vigilância e visibilidade estão a todo vapor. 

A disseminação dos mecanismos disciplinares, por todo o corpo social se 

difunde tanto através dos espaços de confinamento quanto, sobretudo, através 

da decomposição desses procedimentos em “processos flexíveis de controle”, 

cuja difusão na sociedade é capaz de produzir os efeitos do esquema panóptico. 

Silva (2005) diz ainda que o panoptismo marca a atualização das formas de 

poder através de outros dispositivos disciplinares. E o controle deve se exercer 

através de formas cada vez mais sutis de assujeitamento, moldando corpos não 

apenas do exterior, mas, sobretudo, do interior, através de uma 

homogeneização dos modos de pensar, agir e sentir. A necessidade de capturar 

as forças produtivas sob novas formas de dominação torna inevitável a criação 

de estratégias, capazes de perseguir seu propósito fundamental, desenvolvendo 

certas tecnologias orientadas para os indivíduos e interessadas em dirigi-los 

contínua e permanente.  

 

O conjunto da sociedade torna-se uma grande prisão, pois o controle 
se exerce de forma imaterial: ele não se acha mais limitado a um 
espaço fechado, prescindindo das instituições concretas que lhes 
serviam de suporte para se apoderar apenas da lógica inerente a elas. 
Isso quer dizer que a lógica disciplinar enquanto exercício de poder 
continua presente, mas, desta vez, de uma forma volátil (ibid, p. 47-
48).  

 

“No interior da sociedade de controles contínuos os lugares são 

redefinidos por fluxos” Passeti (2000, s/p). O autor segue e diz que o interesse 

de agora não é mais o corpo propriamente dito, mas extrair o máximo de suas 

energias inteligentes. Fazer participar. Criar condições para cada um se sentir 

atuando e decidindo no interior das políticas de governo, nas organizações não-

governamentais e na construção de uma economia eletrônica. Estabelece-se 
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uma “sociedade de plenos direitos”, que atravessam o sexo, as crianças, os 

asilos, as prisões, os hospitais, os manicômios, as escolas, enfim. Regime de 

controle que se fortalece por meio da noção de inacabado, convocando  todos a 

participarem ativamente da busca por maior produtividade e confiança na 

integração. A pretensão não é mais docilizar, é criar dispositivos diplomáticos 

de construção de bens materiais e imateriais que contemplem a adesão de 

„todos‟. Um mundo de direitos que não mais disciplina forças, mas que 

consagra suas vidas como agentes participantes do próprio controle. A 

participação contínua dá sentido ao controle contínuo.  

 

É certo que entramos em sociedades de “controle”, que já não são 
exatamente disciplinares. [...] Estamos entrando nas sociedades de 
controle contínuo e comunicação instantânea. [...] O que está sendo 
implantado, às cegas, são novos tipos de sansões, de educação, de 
tratamento. Os hospitais abertos, o atendimento a domicílio etc., já 
surgiram há muito tempo. [...] Num regime de controle nunca se 
termina nada (DELEUZE, 1992, p. 219-220). 

 

Para visualizar o modo como o panoptismo se dissemina e se materializa 

no cotidiano, atravessado pelas políticas de governo, o ponto de vista de 

Monfredini (2003) se faz necessário aqui. Ao tomar os discursos oficiais como 

objeto de estudo, fala das estratégias do Estado para instituir regulamentações 

no corpo social, visando à diminuição das dissimetrias provocadas pelo sistema 

capitalista. Diz que as últimas duas décadas do século XIX testemunham a 

massiva expansão da indústria e com isto a construção dos primeiros grandes 

impérios industriais, aonde o cenário de reconfiguração do capitalismo e de 

reformatação das organizações vai se processando, e, desse modo, o Estado se 

torna figura imprescindível. É chamado a assumir a responsabilidade diante 

das dissimetrias do sistema, passando a instaurar mecanismos de suporte. Um 

deles é o fenômeno do ”welfare state”. O sistema capitalista está sujeito a crises 

periódicas, com violenta destruição das unidades econômicas e também da 

capacidade produtiva. Contra o risco inerente às suas crises e também contra o 

risco do próprio sistema em si, o capitalismo configurou a necessidade de 

proteção social.  
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Essa situação de instabilidade permanente faz com que os sistemas de 

proteção social sejam supervalorizados e tenham rápido desenvolvimento. O 

que acontece, principalmente, nas sociedades capitalistas europeias, que 

oferecem a base para os sistemas de seguridade social, cujo traço marcante é o 

fato de serem implantados e geridos pelo Estado. Desse modo, a proteção social 

é assumida pelo governo e reconhecida pela sociedade como função legal e 

legítima, se institucionalizando através da concretização das políticas públicas. 

Isso torna fundamental a ideia de integração, visto sua possibilidade de se 

evitar fraturas sociais. Por esta razão, a integração, a democracia, o aumento da 

participação e o “welfare state” (a proteção em si) são tomados como os 

mecanismos que contribuem para evitar o alargamento da fissura social. Assim, 

o cerne do debate atual da proteção está fixado em como Estado pode intervir 

mais na questão social.  

Por „melhor‟ que seja a intenção das políticas públicas, mesmo 

elaboradas pela sociedade civil organizada a partir das demandas reais do 

povo, sua execução é enviesada e obedece à lógica do Estado e do mercado. Na 

prática não é universalista nem igualitária, sendo até mais excludente. Exclui 

integrando e tornando visíveis as „possíveis‟ ameaças à ordem. Os pobres 

marginalizados agora se tornam pobres integrados, em vigilância e controle 

contínuos. Grupos, oficinas, reuniões, orientações, cursos, dentre outros, 

oferecidos nos equipamentos públicos, são tecnologias de controle por 

integração.  Trabalhadores sociais assumem a encomenda de conhecer cada 

família, cada um de seus membros, registrar em suas fichas as informações 

sobre sua participação ou recusa nas “atividades sociais”. Uma ininterrupta 

produção de tecnologias se atualiza nesses espaços. 

No Brasil, Bulcão (2006) diz que o conteúdo que prevalece na política 

social do século XX é aquele traçado pelo modelo importado do Estado de Bem-

Estar Social (Welfare State). No entanto, a implantação desse modelo não nasce 

de uma preocupação com as problemáticas sociais, mas de um processo de 

adaptação do país às condições do capitalismo internacional. Acontece que no 
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Brasil a constituição do Estado Social - ou Estado Previdência - nunca alcançou 

o nível existente em países europeus, o que impossibilita falar de um Estado de 

Bem Estar. Ao levar em conta as especificidades da experiência brasileira, pode-

se dizer que é a partir de 1930 que o Estado passa a intervir de forma mais 

explícita nas relações entre capital e trabalho, possibilitando falar em uma 

proposta do Estado de Bem-Estar. Isso por conta das tímidas transformações 

desencadeadas no plano político institucional, especialmente nas áreas de 

educação e de assistência social.  

 
 
[...] a organização nacional da assistência social como modalidade do 
serviço público foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 525 de 1938, 
com a instituição do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) no 
Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Após quatro 
anos, em 1942 cria-se a Legião Brasileira de Assistência (LBA), 
materializando a primeira instituição pública federal de assistência 
social. De acordo com o Decreto-Lei no 4830, de 15 de outubro de 
1942, seu objetivo era „prestar, em todas as formas úteis, serviços de 
assistência social, diretamente ou em colaboração com instituições 
especializadas, [a LBA] fica reconhecida como órgão de cooperação 
com o Estado no tocante a tais serviços‟ (art. 1o.) (ibid, p.94).  

 

 

Bulcão indica que uma das características da política de assistência social, 

que se estabelece no Brasil, é a de ser “genérica na atenção e específica em 

relação aos destinatários”, voltada para população pobre, agora nomeada de 

população em situação de vulnerabilidade social. Diferente das demais políticas 

sociais, que são genéricas na clientela e específicas na atenção. Situação 

emblemática, que aponta o controle específico do Estado em direção àqueles 

que, de algum modo, ameaçam sua estrutura. Circunstância observada até nas 

propostas da última carta constituinte, e, ainda, nas leis e políticas de governo 

que a seguem.  

A chamada “Constituição Cidadã”, promulgada em 1988, conferiu à 

Assistência Social o estatuto de Política Pública, compondo com a saúde e a 

previdência social o chamado “tripé” da Seguridade Social. Nesse contexto, em 

1993 é promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742, 

dando à Assistência Social um estatuto de direito, exigindo a definição de leis, 
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normas e critérios objetivos. Esse acontecimento transforma a prática de assistir 

numa política de Proteção Social, que articulada a outras políticas deve se 

prestar a “garantia de direitos” e a oferta de “condições dignas de vida”. A 

PNAS (2004, p.17) entende Proteção Social como: 

  

[...]as formas "às vezes mais, às vezes menos institucionalizadas que 
as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus 
membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida 
natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as 
privações. Incluo neste conceito, também, tanto as formas seletivas de 
distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida e o 
dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão 
a sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social. 
Incluo, ainda, os princípios reguladores e as normas que, com intuito de 
proteção, fazem parte da vida das coletividades”. Desse modo, a 
assistência social configura-se como possibilidade de reconhecimento 
público da legitimidade das demandas de seus usuários e espaço de 
ampliação de seu protagonismo. (grifo nosso). 

 

 

O Estado deveria zelar pela universalização da cobertura de proteção, 

pela a garantia de direitos, e acesso a serviços, programas e projetos. Mas, sua 

proteção é mais judicializante, regulando e normatizando. E a chamada 

Proteção Social, na verdade, se constitui como um mecanismo panóptico que se 

instala nos locais potencialmente “ameaçadores e perigosos”. Com propostas e 

objetivos “louváveis”, se dissemina rapidamente pelo corpo social. 

O discurso oficial é importante aqui para localizar as diretrizes de 

funcionamento do equipamento social CRAS, organização que atravessa, com 

suas práticas, a vida da população pobre considerada em situação de 

vulnerabilidade social. O CRAS é o dispositivo de execução da Proteção Social 

Básica. 

Segundo a legislação, a Proteção Social Básica (PSB) destina-se à 

população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação, ausência de renda, dificuldade de acesso aos serviços 

públicos; e, também, àquela população que se encontra num estado de 

fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, tais 

como as situações de discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 
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deficiências, etc. Seus objetivos estão voltados para prevenção dessas situações 

de risco social, através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e 

do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  

Para realização dos seus objetivos a PSB prevê o desenvolvimento de 

serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização 

de famílias e de indivíduos, conforme a identificação da situação do seu tipo de 

vulnerabilidade. Os benefícios, tanto de prestação continuada como os 

eventuais compõem esse tipo de proteção. Deve ainda se articular com as 

demais políticas públicas locais, buscando garantir a sustentabilidade das ações 

desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos. O foco é a 

superação das condições de vulnerabilidade e a prevenção das potenciais 

situações de risco. Os serviços de proteção social básica serão executados de 

forma direta nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). 

Ao que parece a chamada “Proteção Social” atualiza o mecanismo 

panóptico de forma capilarizada. Uma situação de violência mais que perversa, 

mascarando seu intenso controle social por trás das propostas de “integração”. 

Tal ponto de vista não deve ser caracterizado como pessimista e contrário ao 

“bem de todos”, é apenas uma forma de trazer à tona a contradição inerente às 

políticas sociais de governo, que são tantas vezes “aceitas” como o melhor a se 

fazer pelo povo. Os casos discutidos nessa pesquisa apontam para o efeito 

violento dessa contradição no cotidiano das vidas constantemente submetidas a 

ela.  É claro que existem muitos efeitos e resultados positivos, mas o problema 

aqui é o mascaramento dos efeitos perversos do controle sobre a vida gerado 

pelas políticas públicas, principalmente, aquelas referentes à assistência social.  

Os casos apresentam situações triviais e cotidianas de um Centro de 

Referência da Assistência Social praticadas por seus trabalhadores sociais, e 

relatados pela psicóloga, que nesse momento é a pesquisadora que vos fala. O 

mote que puxa a discussão é a banalidade dos acontecimentos, justamente, por 

se perceber aí, nos mínimos recônditos das práticas sociais a estrutura de 

controle panóptico. Não se fala de rebeliões, nem acontecimentos grandiosos. 

Mas, do quão ínfimo se adentrou o panoptismo em nossa sociedade, o que pode 
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ser percebido nas práticas dos trabalhadores sociais, nas tentativas de 

encaminhar um morador de rua para um abrigamento, nas orientações a um pai 

que não presta os cuidados devidos aos filhos pequenos, e no caso de uma 

adolescente que é abrigada por não parar de frequentar pontos de prostituição 

depois de ter sido explorada sexualmente desde a infância. Superficialmente 

essas práticas são louváveis, mas, vistas de perto e de dentro, ganham uma 

nitidez violenta e perversa. É a tentativa de ampliar a violência e perversidade 

das práticas desenvolvidas por trabalhadores sociais num equipamento público 

que serão aprofundadas nos três casos destrinchados a seguir.  
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“é ao nível de cada tentativa que se avalia a capacidade de 

resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle”. 

(DELEUZE, 1992, p. 218). 
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A perseguição da pobreza ou Um homem sentado na calçada da 

igreja 

 

1. A miséria incomoda 

Situado à beira de uma rodovia estadual que cortava o estado do litoral 

ao sertão, o município de Igaci era invadido por transportes 

alternativos que faziam o trajeto entre duas cidades vizinhas de grande 

porte. Vans novas brigavam por passageiros, faziam firulas várias para 

garantir algum deles, umas até personalizavam os veículos para torná-

los mais atrativos, colocavam bancos e cortinas coloridas, adesivos de 

desenhos animados e imagens de santos. A facilidade de deslocamento 

era visível. O povoado de Lagoa do Felix era um dos pontos de parada 

desses transportes, vizinhava a cidade; ao contrário da maioria dos 

povoados da Zona Rural, embrenhados agreste adentro, distantes de 

tudo e dependentes de caminhões pau de arara que faziam uma única 

viagem por dia.  

O centro do povoado reproduzia os traçados convencionais das 

cidadelas do interior nordestino: praça, Igreja, posto de saúde e 

associação de moradores; também era torneado pelas casas mais 

„ajeitadas‟ do lugar. Ali se fazia a festa da padroeira, se instalavam os 

parques de diversão e as gentes se reuniam depois da missa. Espaço 

comum, bastante frequentado e „zelado‟ pelo povo. Um povo agricultor 

em sua maioria. Famílias pobres no melhor estilo tradicional - católica, 

com pai, mãe, muitos filhos, tudo como no figurino. Mesmo em 

condições precárias, todas possuíam casa própria ou moravam de favor 

em casas cedidas pelos parentes. Não havia problema de moradia, 

enquanto muitas vezes mal tinham comida. A vida dos agricultores era 

atravessada por tempos de bonança e tempos de penúria. Quando 

vendiam sua produção, geralmente no fim do ano, recebiam o 

pagamento que devia durar até a próxima negociação. Isso exigia certo 

malabarismo com as contas. Os víveres e grãos garantiam a sustança 

essencial. 

Uma presença estranha chegou inesperadamente naquele lugarzinho 

pacato. As famílias tradicionais católicas, com firmes preceitos morais e 

orientadas à caridade, de pronto se prestaram a alimentar aquele 

estranho homem que adotou a calçada da igreja como morada. Seu 

único movimento era ir à varanda do posto de saúde durante a noite 

para dormir. Passava o dia sentado, quieto, em silêncio, não procurava 

incomodar ninguém. No sentido inverso, os moradores do lugar, que 
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voluntariamente começaram a alimentar o homem, passaram a insistir 

em alternativas que pudessem retirá-lo da calçada da “morada de 

deus”. Aquela permanência parecia incomodar.    

A auxiliar de enfermagem do posto de saúde, constantemente, foi 

interpelada pelo povo a solicitar alguma providência junto à prefeitura 

para resolver tal questão. Semanalmente, nos dias em que se reuniam 

as equipes de saúde do município, a mulher requeria intervenções junto 

à coordenadora do CRAS na Secretaria de Assistência Social. 

Argumentava a precariedade do modo como o homem vivia e a 

ansiedade dos moradores para que a prefeitura resolvesse a situação. 

Repetidas tantas requisições e sob ameaça de uma solicitação direta ao 

prefeito, as técnicas foram enviadas para averiguar a questão no 

povoado. 

- Bom dia gente! Psicóloga, venho da prefeitura e a coordenadora 

disse que conseguiu o carro para realizamos a visita ao povoado 

Lagoa do Felix hoje à tarde. Pra checar o caso do morador de rua! 

(falou a assistente social) 

 

*** 

 

“A mendicância forma o primeiro grau, não digo de delito, mas se se 

pode expressar assim, de disposição para os atos que perturbam a ordem 

social” (Castel, 1978, p.40). É um ponto a ser considerado no que tange à 

repressão, foi objeto primeiro da legislação penal na Europa. No entanto, a 

repressão à mendicância encontra-se estreitamente ligada à organização da 

assistência pública. Mendicância como delito, mesmo sendo um problema 

político de falta de trabalho e de garantias sociais.  

Certamente não se trata do adjetivo que qualifica o conjunto dos 
fenômenos que são objeto da sociologia: o social tem por referencia 
um setor particular em que se classificam problemas na verdade 
bastante diversos, casos especiais, instituições específicas, todo um 
pessoal qualificado (Assistentes “sociais”, trabalhadores “sociais”). 
Fala-se de chagas sociais, do alcoolismo à droga; de programas 
sociais, da repopulação ao controle da natalidade; de desadaptações 
ou adaptações sociais (do pré-delinquente, do indivíduo com 
distúrbios de caráter ou do deficiente, até os diversos tipos de 
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promoção). (Gilles Deleuze. A ascensão do social. In: DONZELOT, 
2001, p.1). 

 

Foucault (1999) aponta que junto desses fenômenos ascende uma 

medicina cuja função maior é a higiene pública. Através de organismos de 

coordenação dos tratamentos médicos, de centralização da informação, de 

normalização do saber vai ser instaurada uma campanha de aprendizado da 

higiene e de medicalização da população. Os problemas da reprodução, da 

natalidade, da morbidade, da velhice, do individuo incapaz, dos acidentes, das 

anomalias serão o objeto da biopolítica. Aqueles que não pertencem a uma 

família ou não possuam responsáveis sócio-políticos serão tomados como um 

problema de ordem pública. Donzelot (2001) diz que esse é o caso das pessoas 

sem fé, sem eira nem beira, mendigos e vagabundos, que por não estarem 

ligados ao aparelho social desempenham o papel de perturbadores do sistema 

de proteções e obrigações. A caridade e a esmola mantem essa população 

flutuante. Eles precisam ser retidos no limite da ordem. A administração 

pública atrelada à medicina vai selecionar aqueles que possuam alguma 

serventia e colocar fora do jogo social os elementos sem controle e os incapazes. 

 Vinculado a esses acontecimentos, segundo Machado et al (1978), 

acontece uma transformação fundamental na medicina, o seu objeto se desloca 

da doença para saúde. Surge o personagem do “médico político” que se 

preocupará em dificultar ou impedir o aparecimento da doença, lutando, ao 

nível das suas causas, contra o que na sociedade puder interferir no bem-estar 

físico e moral.  

O que se tem chamado de medicalização da sociedade – processo que na 
atualidade cada vez mais se intensifica – é o reconhecimento de que a 
partir do século XIX a medicina em tudo intervém e começa a não 
mais ter fronteiras; é a compreensão de que o perigo urbano não pode 
ser destruído unicamente pela promulgação de leis ou por uma ação 
lacunar, fragmentária, de repressão aos abusos, mas exige a criação de 
uma nova tecnologia de poder capaz de controlar os indivíduos e as 
populações tornando-os produtivos ao mesmo tempo inofensivos; é a 
descoberta de que, com o objetivo de realizar uma sociedade sadia, a 
medicina social esteve, desde a sua constituição, ligada ao projeto de 
transformação do desviante – sejam quais forem as especificidades 
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que ele apresente – em um ser normalizado; [...] As técnicas de 
normalização – que instituem e impõem exigências de ordem social 
como critérios de normalidade, considerando anormal toda realidade 
hostil ou diferente. ( MACHADO et al, 1978, p.156)  

 

Esse novo tipo de racionalidade faz da medicina social parte integrante 

de um novo tipo de Estado. Quando esse Estado se propõe a assumir a 

organização positiva dos habitantes produzindo suas condições de vida, 

quando estabelece a possibilidade de um controle político individual ou 

coletivo que se exerça de forma contínua, a medicina nele estará presente como 

condição de possibilidade de uma normalização da sociedade no que diz 

respeito à saúde, implicando numa consideração global do social. “Se a 

sociedade, por sua desorganização e mal funcionamento, é causa de doença, a 

medicina deve refletir e atuar sobre seus componentes naturais, urbanísticos e 

institucionais visando a neutralizar todo perigo possível” (ibid., p.152). Desse 

modo, nasce o controle das virtualidades e a periculosidade, e assim, a 

prevenção.  

 O controle de virtualidades e a noção de periculosidade nascem 

atrelados a outra noção: classes perigosas. Lobo (2008) diz que os pobres e 

miseráveis eram tidos pelos políticos, administradores e intelectuais como as 

“classes perigosas”. Expressão inglesa, que originalmente se referia às pessoas 

que tivessem passado pela prisão ou àquelas que praticavam furtos para evitar 

o trabalho, o que restringia o uso da expressão aos que viviam à margem da lei. 

Porém, o uso mais conhecido desse termo, que se disseminou também no Brasil, 

era aquele proposto por Morel em 1857. Atribuía à falta de instrução, de 

previdência, os excessos alcoólicos e venéreos, a deficiência de alimentação à 

pobreza, afirmando a maior suscetibilidade dessa população às 

degenerescências. Esse autor vai localizar na miséria as causas degeneradoras 

da espécie, justificando tal posição através da falta de educação religiosa, moral 

e de respeito às convenções sociais identificadas entre os pobres como um 

contrapeso dos maus instintos. A miséria produz um estado de degradação 

física e moral, que através da falta de consciência do dever e do sentimento de 
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moralidade dos atos constitui as chamadas “classes perigosas”, instalando um 

perigo permanente na sociedade. Assim, se estabelecia a relação entre 

ociosidade e pobreza, e entre pobreza e criminalidade. As autoridades tinham 

como obrigação aplicar medidas preventivas de coerção ao trabalho e de 

repressão à vadiagem. Lobo (2008) ainda aponta a existência de um consenso 

entre os teóricos sociais mais críticos na relação entre pobreza e criminalidade. 

Eles se fundamentam nas condições de vida da grande maioria da população 

brasileira e justificam, indiretamente por uma espécie de “atavismo histórico-

social”, a vigilância e repressão aos pobres. Isso acaba por reproduzir a 

ideologia da classe dominante e fornecer novos elementos para justificar a 

opressão social. 

 A partir da abolição da escravatura e do novo ideal republicano, o Brasil 

volta suas forças para se tornar uma nação civilizada, e para tal, a valorização 

moral do trabalho se torna a ordem do dia. Àquele que se negasse a trabalhar, 

além de ser considerado um fardo e ameaça a ordem, seria combatido através 

de medidas coercitivas e punitivas. Rizzini (2008) nos diz que o cultivo ou não 

do “hábito do trabalho”, considerado uma das mais nobres virtudes dentro da 

“escala de moralidade”, determinava a virtuosidade ou viciosidade de um 

indivíduo. O que fazia da ociosidade um problema a ser perseguido, por estar 

identificada na origem dos demais vícios, levando o individuo e a sociedade à 

degeneração. A ociosidade seria o ponto de partida, inclusive, para a 

criminalidade, considerada como um dos mais degradantes males da sociedade 

e, portanto, aquele para o qual maiores esforços deveriam ser empregados para 

ser evitada a qualquer custo. Os pobres eram o alvo dessa perseguição contra a 

ociosidade. Recorrendo “à metáfora de uma „escala de moralidade‟, poderíamos 

dizer que entre as suas duas extremidades, a da virtude e a do vício, havia um 

limite que estabelecia uma divisão entre o que era moral e imoral, digno e 

indigno, refletindo o pensamento corrente do século XIX” (ibid, p.59). Situação 

que classificava os pobres em dois estágios: os pobres dignos e os pobres 

viciosos.  
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Coimbra (2001) fala sobre os efeitos dessas diferenças entre os tipos de 

pobres - os “pobres dignos” e os “pobres viciosos”. As medidas contra pobreza 

(instauradas pelo higienismo, pelos ideais eugênicos e pela teoria da 

degenerescência) ao conceberem que os vícios e virtudes são hereditários, vão 

afirmar a diferença entre aqueles advindos de “boas famílias”, que teriam 

naturalmente as tendências para virtude, e aqueles que trazem a “má herança”. 

A partir dessa diferenciação, medidas distintas serão tomadas a partir da 

identificação dos “pobres dignos” e dos “pobres viciosos”. Os primeiros, são 

“aqueles que trabalham, mantêm a „família unida‟ e „observam os costumes 

religiosos‟, é necessário que lhes sejam consolidados os valores morais, pois 

pertencem a uma classe „mais vulnerável aos vícios e às doenças‟” (ibid,p. 91). E 

os segundos, são considerados “viciosos” por não pertencerem ao mundo do 

trabalho e viverem no ócio, por isso seriam portadores de delinquência e 

representam um “perigo social” que deve ser erradicado a partir de medidas 

coercitivas. Esses são considerados criminosos em potencial – o que caracteriza 

a dimensão da virtualidade do crime. Ou seja, um morador de rua é um perigo 

em potencial e precisa que medidas sejam investidas sobre ele para tirá-lo da 

rua. Em nosso caso, por mais que a movimentação dos moradores do local 

apontasse aparentemente para iniciativas de “cuidados” com o homem, a 

problematização da lógica do “perigo social em potencial” também se mostra 

como uma subjetividade impregnada mesmo entre pobres. Isso pode ser 

observado quando os considerados “pobres dignos” se mostraram preocupados 

com o “pobre vicioso” e fizeram o que podiam para retirá-lo da rua: chamaram 

a polícia.   

As afirmações dos médicos higienistas, sobre os perigos sociais presentes 

nos espaços públicos, serviram de base para os projetos de 

arquitetos/urbanistas na concepção de cidades mais higiênicas, ordenadas e 

controláveis; partindo das ideias médicas de corpo saldável, limpo, asséptico e 

disciplinado os desenhos urbanos deveriam obedecer à mesma lógica. Os 

“espaços urbanos que teriam o poder de disciplinar política, higiênica e 

moralmente as „classes perigosas‟ e a pobreza que, por sua natureza, é 
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interpretada como um iminente perigo social” (COIMBRA, 2001, p. 95).  O que 

tem caracterizado as estratégias de ordenação dos espaços urbanos, segundo a 

autora, é a segregação, exclusão e isolamento das classes subalternizadas, o que 

corrobora as crenças de que as doenças, os perigos, as ameaças e a violência 

estejam com elas. Tais crenças motivam o ataque intensivo dos projetos de 

urbanização sobre o espaço em que a sociabilidade dessas classes, consideradas 

perigosas, viceja e se consolida – a rua. 

A cidade dorme, (...) mas o lixo continua acordado; não dorme, mas 
aduba, alimenta, envenena, ou talvez conte histórias que nos 
apresentam uma cruel, desconcertante e promissora ferramenta, o 
cotidiano. Dizem que, conhecendo as cidades, mergulhando em seu 
cotidiano, saberemos do lixo produzido, dos detritos humanos e 
inumanos que alimentam, adubam e fortalecem seu caráter. Por meio 
dos detritos descobriremos outras versões da história. Ouvindo seus 
dejetos, escutaremos projetos de cidades inventadas, projetos 
fracassados, sociabilidades criadas na resistência em que modos de 
morar e de sentir não eram construídos no silêncio. (BAPTISTA, 1999, 
p. 98). 

  

Certamente, nosso caso não se passa em grandes urbes, no entanto, as 

subjetividades produzidas pela lógica higienista acerca da limpeza dos espaços 

se espalham, e atingem deste as artérias (grandes cidades) até os pequenos 

vasos (os lugares mais ínfimos) do corpo social. A mania de limpeza está em 

todo canto!   

 

2. A pobreza como espetáculo  

 

Da entrada do pequeno largo, que se abria ao centro de Lagoa do Felix, 

avistava-se o homem sentado na calçada da igreja. O carro parou perto 

dele. Devia ter uns trinta e poucos anos. Não esboçou a mínima 

expressão de curiosidade àquela agitação. Imóvel estava, imóvel ficou. 

Mal desceram do carro e alguns locais se aproximaram, puxavam 

assunto. O motorista fuxiqueiro logo divulgou esclarecimentos. 

A movimentação se intensificou, de toda parte brotava gente. Um 

alvoroço de interessados e bisbilhoteiros. Perscrutavam, em especial, se 
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o motivo da visita era retirar o homem da calçada da igreja. Aqueles 

moradores que procuraram resolver a questão junto ao poder público, 

logo se apresentaram. Esborravam informações. Um falatório 

competitivo, cada um queria saber mais que o outro. Ao mesmo tempo, 

um silêncio desértico e uma indiferença gélida tomavam conta do 

homem. Nenhuma aproximação o retirava daquela condição, ilhado em 

si mesmo.  

- Boa tarde! (falou a psicóloga) 

- Silêncio. („Imóvel estava, imóvel ficou‟). 

- Nós trabalhamos para prefeitura, eu sou a psicóloga e aquela é a 

assistente social. Soubemos que o senhor está ficando na rua. 

Viemos para conversar e procurar um lugar para que possa morar. 

O senhor está aqui há muitos dias? (continuou ela) 

- Silêncio. („Imóvel estava, imóvel ficou‟). 

- O senhor tem parentes? Gostaria que encontrássemos um lugar 

pra morar? (insistia a técnica) 

- Silêncio. („Imóvel estava, imóvel ficou‟). 

As informações sobre ele foram repassadas em detalhe pelos „locais-

repórteres‟, que se amontoaram em torno da técnica de assistência. 

Enquanto, junto à parede, o homem estava sozinho, sem holofotes.  

- Ele é daqui mesmo! A família dele mora num sítio vizinho. (falou 

um morador) 

- Hoje quem trouxe comida pra ele fui eu, comeu nes‟tante! 

(exclamou uma moradora) 

- Eu conheço de vista um dos irmãos. Sabemos que fugiu de casa 

porque a família tentou matar ele com uma foice; porque ele não 

quis repassar a aposentadoria pra eles. (disse outro). 

- A gente sempre pergunta as coisas a ele! E ele disse até que foi 

internado no “hospital dos doido” de Arapiraca! (exprimiu alguém) 

- Ele tinha no bolso um documento de identidade quando chegou. 

Uma mulher ali de cima pegou, disse que servia pra aposentar ele. 

Ela aposenta o povo daqui na base dos “esquema”, depois desconta 

do dinheiro deles. (revelou outro alguém) 
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Em Igaci havia muita gente que ganhava a vida facilitando 

aposentadorias. O povo falava sobre isso ordinariamente, não era um 

“assunto proibido”. Uma alternativa para aqueles que não possuíam a 

documentação exigida pelo INSS. Os arregimentadores5 cobravam um 

preço alto pelo “serviço”. Quem comprava passava dois anos pagando 

um empréstimo, com uma parcela de mais de 50% do valor mensal da 

aposentadoria. O INSS exigia uma infinidade de documentação, o que 

tornava impossível aposentar a maioria dos interessados - agricultores 

analfabetos, idosos e inválidos -, porque não possuíam a prática de 

registrar negociações, nem comprovantes. Por falta desses “papéis” o 

direito era negado.  

- Então, nós iremos pegar a identidade do senhor com a mulher. 

Vamos reativar sua aposentadoria, fazer contato com seus 

familiares e arrumar um lugar pra o senhor morar, tá certo? 

(voltada para o homem, disse a assistente social) 

- Aqui tá bom pra mim. (balbuciou de modo quase inaudível suas 

únicas palavras) 

- A partir de agora nós vamos assumir essa responsabilidade. O 

senhor não terá que pagar nada por isso, estamos fazendo nosso 

trabalho... (disse a psicóloga). 

                                                           
5
 Trecho de notícia divulgada no dia 01/07/2009 pelo site da Rádio Sampaio, na cidade de 

Palmeira dos Índios/AL:  
O procurador José Godoy informou que o MPF/AL, denunciou á Justiça Federal, no final da 

tarde da ultima terça-feira (30), dezoito pessoas envolvidas em fraudes cometidas contra a 

Previdência Social. A denúncia chegou á Justiça há menos de 30 dias após a deflagração da 

“Operação Denário” e apenas 13 dias após a conclusão do inquérito pela PF. A fraude acontecia 

em Palmeira dos Índios, Arapiraca, Igaci, Delmiro Gouveia,Estrela de Alagoas e outras cidades 

do agreste e sertão de Alagoas .Três quadrilhas agiam nessas cidades.  Os três grupos recebiam 

a colaboração da médica psiquiatra e funcionária de Palmeira dos Índios Consuelo Figueredo 

de Mariz (era a única psiquiatra de Igaci). Ela era a peça chave da quadrilha, pois fornecia 

falsos atestados médicos atestando que os candidatos ao benefício eram portadores de doenças.    

A médica recebia R$ 150,00 por atestado emitido. Segundo o delegado Delano Cerqueira, a 

quadrilha fazia a cobrança aos beneficiários com notas promissórias ou fazendo com que eles 

contraíssem empréstimos em agências dos correios ou banco Bradesco e lhe antecipassem os 

valores. Dependendo do benefício eles cobravam de R$ 1.500 á R$4.500 aos beneficiários do 

esquema. Os principais benefícios fraudados pela quadrilha eram (BCP ou LOAS), 

aposentadoria por invalidez e por idade, salário maternidade, e todos os casos para segurados 

especiais rurais. A quadrilha usava dados de escolas e postos de saúde para comprovar que os 

beneficiários residiam e viviam da agricultura, além de falsificar contratos de arrendamento de 

terras. 
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As técnicas foram apreensivas ao encontro da “mulher 

arregimentadora”. Não sabiam o que lhes esperava, só ansiavam em 

resolver o problema do homem da calçada. Foram mal recebidas. A 

mulher, sem demonstrar um mínimo de simpatia, chamou até os pais 

cúmplices para participarem da conversa, nada amistosa. Ela não 

apreciou a afronta. 

-Nós viemos da praça agora, fomos encarregadas de resolver o 

problema do homem da igreja, encontrar um lugar pra ele e 

reativar sua aposentadoria. Viemos aqui por que fomos 

informadas que a senhora está com a única documentação dele. 

Nós gostaríamos que nos repassasse, por favor! (falou a psicóloga) 

- Mãe! Pai! Tão dizendo que trabalham na prefeitura e querem o 

documento do homem da praça.  

-Nós não conhecemos vocês. E esse assunto foi resolvido com o 

irmão dele, nós estamos resolvendo com ele essa questão. (disse o 

pai da mulher) 

-Acontece, que nós também estamos indo lá agora para informá-lo 

sobre isso, a responsabilidade sobre aquele homem agora é nossa. 

Vocês não vão precisar ter mais trabalho nenhum. Ele sofreu 

muito com a família e nós que vamos cuidar do caso agora. (falou 

a assistente social) 

-Eu quero o nome de vocês, não sei quem vocês são não. Vamos 

procurar saber! E não entrego nenhum documento. (disse a 

mulher) 

*** 

Numa certa dimensão “espetaculoísta”, ao modo de Guy Debord, a 

miséria parece ser colocada, não é a condição concreta daquele corpo que está 

em questão, é a projeção de uma imagem o que se apresenta.   

O espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. Ao 
mesmo tempo, a realidade vivida é materialmente invadida pela 
contemplação do espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à 
qual adere de forma positiva. A realidade objetiva está presente dos 
dois lados. Assim estabelecida, cada noção só se fundamenta em sua 
passagem para o oposto: a realidade surge no espetáculo, e o 
espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e a base da 
sociedade existente. (DEBORD, 1997, p. 15). 
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O homem nem sequer foi visto, considerado. Estava parado, imóvel todo 

o tempo. É a função-miserável que está exposta, é a prática de vigilância da 

miséria que aparece. É uma encenação, só há representações. A “crítica que 

atinge a verdade do espetáculo o descobre como a negação visível da vida; como 

a negação da vida que se tornou visível.” (ibid, p. 16). É a reprodução de práticas 

e discursos que atravessam a vida daquele homem, é o “como deve ser feito” 

das práticas de controle e vigilância que são reproduzidas ali, naquele cantinho 

do cotidiano. É a tentativa de enquadre às normalizações que se mostra 

aberrante. Quem é o homem, o que ele quer fazer, o que ele pensa são questões 

sem valor para alguém sem valor.  

 Durante o Antigo Regime, de acordo com Donzelot (2001), a assistência 

aos pobres se reduzia a três tipos: os Hospitais Gerais e reclusões para 

vagabundos, a esmola individual para os mendigos e as companhias de 

caridade organizadas pelas paróquias para atender a pobreza envergonhada. 

Todas consideradas ineficazes, servindo, por sua vez, para manter, proliferar e 

falsear a percepção de pobreza em vez de extingui-la. Tal situação obrigou o 

governo a dar atenção aos problemas da assistência. Devia escolher entre uma 

institucionalização da caridade, que consagrasse a ajuda como um direito, e 

uma repressão violenta aos pobres, quando sua miséria conduzisse à 

insurreição; ou entre tomar medidas legislativas, umas protegendo costumes e 

prevenindo contra um novo desenvolvimento dos abandonos, e outras 

tendentes a tornar realmente úteis todos os abandonados, dando-lhes 

capacidades para desempenhar um papel ativo na sociedade. Obviamente, a 

segunda alternativa foi engendrada. Essa escolha, que definiu o modo de 

organizar a assistência, alterou os critérios de atenção do Estado para os 

necessitados. Castel (2010) diz que não bastava mais ser carente para circular na 

esfera da assistência. Porque dentre as populações sem recursos, algumas serão 

rejeitadas e outras atendidas. Desenham-se assim dois critérios para o 

atendimento assistencial: o de pertencimento comunitário, em que a assistência 

se vincula, de preferência, aos membros do grupo e rejeita os estrangeiros; e o 

da inaptidão para o trabalho, em que a assistência acolhe preferencialmente os 
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que são carentes, como o órfão sozinho e o idoso impotente, que são 

considerados incapazes de suprir suas necessidades através do trabalho. Essa 

distinção cria também a divisão entre os tipos de proteção: 

Podemos distinguir dois grandes tipos de proteção. A proteção civil 

que garante as liberdades fundamentais e defende a segurança dos 

bens e das pessoas no quadro de um Estado de direito. A proteção 

social “que cobre” contra os principais riscos suscetíveis de acarretar 

uma degradação da situação dos indivíduos, como a doença, o 

acidente, a velhice sem recursos, as circunstâncias imprevisíveis da 

vida que podem culminar, em casos extremos, na decadência social. 

(CASTEL, 2005, p.7). 

 

Castel (2005) diz ainda que a nossa vida não se desenrola mais sem redes 

de segurança. A chamada “seguridade social” ou “previdência social” tornou-se 

um direito para maioria da população, originando também uma multidão de 

instituições sanitárias e sociais que se encarregam da saúde, da educação, das 

incapacidades da idade, das deficiências físicas e mentais.  São chamadas de 

“sociedades securitárias”, por “assegurarem”, em alguma forma de direito, a 

segurança de seus membros. A seguridade social se instala nas sociedades 

modernas porque são sociedades de indivíduos que não encontram, nem em si 

mesmos, nem seu entorno imediato, a capacidade de assegurar sua proteção. 

Sua contradição se mostra no fato de ao mesmo tempo em que valoriza o 

indivíduo, também promove sua vulnerabilidade, tornando a busca de proteção 

consubstancial ao desenvolvimento desses tipos de sociedades. O que torna o 

sentimento de insegurança o efeito de um desnível entre uma expectativa 

socialmente construída de proteções e as capacidades efetivas de uma 

determinada sociedade de colocá-las em prática. Estar numa insegurança 

permanente é não poder nem controlar o presente, nem antecipar positivamente 

o futuro. O que faz dessa vida um combate pela sobrevivência dia após dia, cuja 

saída é cada vez mais incerta.  

O combate pela sobrevivência e a incerteza de uma saída, é, de certo 

modo, a ocasião perfeita para que se inventem oportunismos diversos e usos 
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outros do sistema previdenciário, como é o caso dos arregimentadores. Desde 

sempre a miséria atraiu interesses diversos em torno dos benefícios 

distribuídos, mesmo para quem não comprovava sua necessidade. Donzelot 

(2001) fala das armadilhas da esmola no Antigo Regime, por ser passível de 

engendrar o jogo dos falsos indigentes. Na tentativa de se beneficiarem de esmolas 

privadas os mendigos utilizavam artifícios teatrais para comprovar sua miséria, desde falsas 

enfermidades à discursos mentirosos. A “caridade podia chegar a outorgar, à pessoa socorrida, 

uma situação bem melhor do que a do trabalhador independente e, com isso, incitar este último a 

tornar-se, por sua vez, um pedinte, a mascarar uma situação para com ela obter alguma 

transformação através do favor assim suscitado.” (ibid, p. 59). Para evitar que o Estado 

caísse nessas artimanhas da miséria, tecnologias são criadas para indicar meios 

capazes de reconhecer a verdadeira indigência. E, assim, a atribuição de 

benefícios passa a ser condicionada a um exame de comprovação da miséria, a 

partir da penetração no interior da vida do pobre. Hoje as investigações da 

Polícia Federal, as perícias e vistorias do INSS podem ser vistas como a 

atualização dessa tecnologia de inspeção. Mas, acontece que as “artimanhas” 

também se atualizam.  

O direito à assistência perde seu rigor quando se pode atribuir aos 
defeitos do individuo (ociosidade, devassidão, imprevidência...) a 
reponsabilidade por uma situação na qual ele é quase obrigado a 
infringir a lei. Os miseráveis podem ser socorridos, porém sem 
obrigação, e em função de seus méritos de caráter lastimável de seu 
desamparo. Eles também podem ser punidos ou pelo menos 
submetidos (é a “moralização das massas”) em função de seus 
defeitos ou perigos que representam. É a prudência política que vai 
dosar repressão e beneficência: não colocar em questão, pelo 
reconhecimento de um direito dos pobres, os fundamentos de uma 
sociedade liberal, mas intervir antes que uma miséria demasiada não 
permita outra alternativa às vítimas do sistema, do que a da revolta. O 
apelo à beneficência pública, menos caprichosa do que a caridade, 
porém, menos obrigatória do que a justiça, sistematizada numa 
verdadeira política para miseráveis é, assim, a contrapartida 
necessária do jurisdicismo de uma sociedade de classes, pelo menos 
para os espíritos mais “esclarecidos”. (CASTEL, 1978, p. 42). 

 

As mudanças no modo do governo prestar assistência, apontados por 

Donzelot e Castel, na Europa do século XIX vão se fazer de maneira peculiar no 
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Brasil que também quer acompanhar a modernidade. O desabamento da 

sociedade escravocrata para instalação da República engendra violentas 

alterações no trato com as populações pobres. 

Pobres e principalmente escravos e indigentes teriam ação indireta 
nessa modernização das almas de elite: fonte de todos os malefícios 
(epidemias, vícios e degenerações), eles funcionavam como 
admoestação à obediência dos preceitos higiênicos, por isso deveriam 
ser afastados do convívio urbano, internados em espaços próprios, 
como os depósitos de mendigos, prisões, asilos e hospícios, ou, no 
caso dos escravos, enviados para o trabalho rural. Com o tempo, a 
medicina social tomou a caridade das mãos dos leigos, estendendo 
discursos e práticas normalizadoras para o resto da população. 
Articulou-se à filantropia, transformando o hospital em 
estabelecimento propriamente médico, e deixou sua marca nos 
demais: escolas, asilos, fábricas e prisões. (LOBO, 2008, p. 303). 

 

Restaria aos pobres, diz Lobo (2008), além das iniciativas da caridade, o 

controle repressivo da polícia e da filantropia que, no final do século XIX, 

começaram a se fazer dominantes. Desde 1809, quando foi criada a Guarda 

Real, tornou-se manifesta a preocupação com a ordem das ruas, apinhadas de 

escravos, forros, desclassificados e miseráveis. Assim, a República que se 

instaurava tinha inúmeros problemas de ordem social a combater. As medidas 

tomadas pelas autoridades caminhavam no sentido de reprimir a vadiagem, a 

embriaguez, a mendicância e a prostituição. “Ou seja, combater tudo o que não 

se enquadrava na lógica da produção e do trabalho, por meio do arrefecimento 

do controle social. „A questão social é uma questão de polícia‟, dizia 

Washington Luis”. (SANTOS, 2000, p. 228). 

“A questão social é uma questão de polícia”, essa afirmação também se 

refere, nas sociedades que fazem economia do social, à caracterização de um 

primeiro tipo de intervenções constitutivas do social-assistencial. Castel (2010) 

diz que, como o atendimento aos carentes vai se constituir objeto de práticas 

especializadas, o hospital, o orfanato e a distribuição organizada de esmolas, 

por oferecer tratamento particular e especializado, se tornam instituições 

sociais. Essas práticas vão exigir processos regulares de especialização. 
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 Não é qualquer um, de qualquer modo, em qualquer lugar, que tem a 
responsabilidade desse tipo de problemas mas, sim, indivíduos ou 
grupos mandatados, ao menos parcialmente, para fazê-lo e 
identificados como tais. A delimitação de uma esfera de intervenção 
social suscita, assim, a emergência de um pessoal específico para 
instrumentalizá-la. (ibid, p. 58).  

 

Esses mandatados serão obrigados a avaliar as situações em relação às 

quais devem intervir ou não, a selecionar os que merecem auxílio e a definir 

categorias para orientar sua ação. A prática do agente mandatado deve ser 

ritualizada e basear-se num mínimo de conhecimentos, perícia e tecnicidade 

própria. A prática social vai exigir, ainda que mínimo, o conhecimento sobre as 

populações concernidas e sobre os modos de assisti-las ou, ao contrário, de 

excluí-las do atendimento. Desse modo “os serviços públicos, entendidos como 

dispositivos que colocam à disposição do maior número bens essenciais que 

não podem ser assumidos pelos interesses privados, constituem uma parte 

importante da propriedade social” (CASTEL, 2005, p. 35).  

A psicóloga e a assistente social estavam sobreimplicadas em suas 

práticas, buscavam exercer o mandato social ao pé da letra. Para assistir ao 

homem, se submeteram até a atitudes arriscadas pra dar conta da sua obrigação 

social enquanto técnicas da assistência. Ao tomar a postura da psicóloga como 

exemplo, vê-se que sua atitude reproduz a prática da psicologia no Brasil, que 

claramente assumiu o mandato sócio-assistencial. Portanto, repensar os lugares 

ocupados e as práticas disseminadas exige atitudes ético-políticas por parte do 

profissional da psicologia, que traz, em sua história no Brasil, marcas de 

ausência e descompromisso diante da questão social.  

Cabe indagar, agora, como tal diagnóstico repercute na suposta 

mudança de compromisso ético-político dos psicólogos. Vimos seu 

distanciamento das demandas sociais ser atribuído a processos tais 

como o academicismo e o rigor de neutralidade científica que marcou 

a autonomização da Psicologia como ciência no Brasil, no final do 

século XIX até a década de 30 do século passado. Essa relação 

distanciada permaneceu seguramente por mais tempo, não apenas 

por esses fatores, mas ao receber o acréscimo de outros processos 

como a chamada psicologização da vida cotidiana e a 
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institucionalização da profissão, nas décadas de 60 e 70 do século XX. 

[...] sendo a realidade social esvaziada de sentido para a ação 

especializada dos psicólogos.  (FERRERI, 2011, p.133). 

 

O pesquisador diz ainda que o academicismo, a neutralidade científica, a 

psicologização do cotidiano e o corporativismo seriam elementos históricos que 

alicerçaram o distanciamento dos profissionais brasileiros das demandas 

sociais. No entanto, atualmente haveria uma espécie de ruptura desse 

profissional frente a essa postura de distanciamento.  Isso, por que, fenômenos 

como a globalização da economia, o reordenamento da estrutura política do 

Estado, a internacionalização dos direitos humanos os problemas da 

urbanização e intensa exclusão social jorram questões que exigem a redefiniçao 

dos modos de trabalho desses técnicos. Nesse contexto, a extensão dos serviços 

profissionais à população pobre e a reinvindicação de espaços no serviço 

público são questões que merecem ser levadas em conta. Tais fatores se 

coadunam e acabam por criar novos problemas para profissão.  

Sem dúvida, é louvável a inclinação destes de incorporar esses 
desafios em sua prática. Mas, ao concordar com isso, nos encontramos 
ainda no interior do problema dessa mudança, uma vez que 
permanece em questão o seu real sentido: estão os psicólogos 
investidos de ímpetos políticos na sociedade, ou essas modificações 
correspondem tão somente a um movimento de sua adaptação aos 
traços da atualidade? (ibid, p. 135-136). 

 

3. A cruzada pela família 

 

O taxista guiava devagar, as estradas de barro determinavam a 

velocidade do veículo. Curvas e desníveis no caminho. Milharais, 

plantações de fumo, pastagens, árvores de grande porte, cercados e 

casas coloridas serviam de referência na Zona Rural para a localização 

das moradias dos familiares. A aparente repetição das paisagens 

agrestes, durante o trajeto, dificultava a identificação das referências, 

exigindo a execução do clássico princípio: “quem tem boca vai à Roma”.  

Desse modo e abastecidos com uma dose de sorte, na primeira casa que 

pediram indicações encontraram uma irmã do homem da praça. Ela 
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não fazia parte da lista de personagens descritos pelos “locais-

repórteres”, nem sabiam de sua existência. De modo simpático, ela e o 

marido receberam as técnicas em sua casa de taipa e esclareceram a 

situação do homem.   

- É meu irmão mais novo. Ele é doente dos nervos, ficou assim 

depois que nossa mãe atacou ele com uma foice, dando um corte na 

cabeça dele. Faz tempo que sumiu. Quando endoidou, um padre 

aposentou e ficou cuidando dele. Aí, quando voltou pra casa depois 

de um tempo, o outro irmão, muito ambicioso, queria tomar conta 

da aposentadoria. Um dia brigaram por causa disso. O outro 

ambicioso, partiu com um facão pra cima do doente. Sorte que o 

irmão mais velho da gente tava lá e apartou. O coitado passou de 

morrer! Desse dia em diante fugiu de casa e ninguém nunca mais 

soube dele. O outro ambicioso ficou recebendo a aposentadoria. 

Mas, depois de um tempo cortaram, por que disseram que 

precisava ver a pessoa pra manter o benefício. (disse a irmã) 

- Pensei agora que a senhora e seu marido poderiam cuidar de seu 

irmão, não parece que a senhora tinha problema com ele. (disse a 

psicóloga) 

- Nunca tive problema com ele não, mesmo. Mas, uma pessoa 

doente precisa ser cuidado direito, de doutores pra cuidar da 

saúde, de remédio, essas coisas, nós num tem como fazer isso não. 

A senhora tá vendo, nossa casa é muito pequena, humilde. A gente 

vive só do bolsa família! O meu velho não é aposentado ainda. 

Num dá não pra nós cuidar dele não. (falou a irmã) 

- E se ele tiver a aposentadoria reativada, o dinheiro daria pra 

garantir alimentação e comprar os remédios que precisasse, não? 

(falou a psicóloga) 

- Ele vai ter aposentadoria é? Por que com o nosso dinheirinho do 

bolsa família, não ia dar pra ter mais uma boca em casa. Sendo 

assim, a gente pode cuidar, né meu velho?  (disse a irmã)  

Seguiram seu itinerário orientados pelo cunhado do homem da igreja. 

Na vizinhança avistaram o irmão mais velho, saía de casa numa 

bicicleta. Um encontro breve, ele estava apressado e não demonstrou 

interesse no assunto. Foi objetivo, não queria responsabilidade 

nenhuma. 

A casa do irmão „ambicioso‟ era ampla e confortável, diferente das 

moradias modestas e sem conforto dos outros. Na chegada tinham 
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pessoas sentadas na varanda, conversavam em clima descontraído com 

crianças brincando ao entorno. O homem com um bêbe no colo foi 

sorridente ao encontro da equipe, demonstrou muita satisfação ao saber 

que seu irmão seria cuidado pelo governo. 

-Que ótimo! Meu irmão precisa mesmo de ajuda, vai ser muito bom 

pra ele. Ele é doente da cabeça, precisa mesmo ficar num lugar pra 

se cuidar. Estou muito feliz que agora vocês vão cuidar dele. 

-Sim, faremos isso. E também queremos que saiba que estamos 

assumindo a responsabilidade pela reativação da aposentadoria 

dele. A partir de agora o senhor não terá mais que se preocupar 

com isso. (falou a psicóloga) 

-Como assim? Do que estão falando? (perguntou furioso, enquanto 

colocava a criancinha no chão) 

-Soubemos por uma mulher em Lagoa do Felix que o senhor, junto 

com ela, estão tentando reativar a aposentadoria do seu irmão. E 

viemos aqui para informar que não precisa mais fazer isso. 

(respondeu a assistente social) 

-Não falei com ninguém não! Não sei do que estão falando! Não 

quero saber mais de nada! Além do mais, lugar de doido é no 

hospital mesmo! (esbravejou) 

Entre cercas de arame farpado e uma plantação de feijão chegaram até 

a casa da mãe do morador de rua. A porta da frente estava aberta, dava 

pra ver uma idosa sentada na sala. A irmã mais nova foi receber as 

técnicas. Mal deu tempo de explicá-la sobre o que faziam ali e o tal 

irmão “ambicioso” subitamente apareceu, foi de motocicleta, do quintal 

gritou pela irmã, que prontamente saiu para atendê-lo. Tentaram 

conversar com a idosa, mas senil, não falava coisa com coisa, 

totalmente desligada daquela realidade. Acompanhada do irmão, 

rapidamente a irmã mais nova voltou. 

- Por favor, saiam da minha casa que eu não tenho o que falar com 

vocês não. Eu não quero saber dele não. Ele não presta mesmo, 

quero é que viva disso pra pior. (esbravejou a mulher) 

 

*** 
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A polis diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer 
„iguais‟, ao passo que a família era o centro da mais severa 
desigualdade. Ser livre significava ao mesmo tempo não estar sujeito 
às necessidades da vida nem ao comando do outro e também não 
comandar. Não significava domínio, como também não significava 
submissão. Assim, dentro da esfera da família, a liberdade não existia, 
pois o chefe da família, seu dominante, só era considerado livre na 
medida em que tinha a faculdade de deixar o lar e ingressar na esfera 
política onde todos eram iguais. É verdade que esta igualdade na 
esfera política muito pouco tem em comum com o nosso conceito de 
igualdade; significava viver entre pares e lidar somente com eles, e 
pressupunha a existência de „desiguais‟; e estes, de fato eram sempre a 
maioria da população na cidade-estado. A igualdade, portanto, longe 
de ser relacionada com a justiça, como nos tempos modernos, era a 
própria essência da liberdade; ser livre significava ser isento da 
desigualdade presente no ato de comandar, e mover-se numa esfera 
onde não existiam governo nem governados (ARENDT, 2007, p.41-
42). 

 

A família, no Antigo Regime, era sujeito e objeto de governo. Donzelot 

(2001) diz que a família se constituía sujeito pela distribuição interna de seus 

poderes, onde a mulher, os filhos e os aderentes deviam obrigação ao chefe de 

família. E se constituía objeto no sentido em que também o chefe de família se 

situa em relações de dependência. Portanto, a família constituía um plexus de 

relações de dependência privadas e públicas que organiza os indivíduos em 

torno da posse de uma situação outorgada e reconhecida por setores sociais 

mais amplos. Uma organização política. Incrustada diretamente nas relações de 

dependência é atingida globalmente pelo sistema de obrigações, das honras, 

dos favores e desfavores que agitam as relações sociais. A invenção do chamado 

“sentimento de família” na era moderna vai alterar as relações familiares que 

vão criar um modelo de família: a burguesa. Ariés (1981) diz que os progressos 

do sentimento da família vão seguir os progressos da vida privada, da 

intimidade doméstica. “O sentimento da família não se desenvolve quando a 

casa está muito aberta para o exterior: ele exige um mínimo de segredo” (p. 

237). Essa é uma alteração central, já que antes as condições da vida cotidiana 

não permitiam esse entrincheiramento necessário da família longe do mundo 

exterior, se relacionava com ele. Donzelot (2001) fala desse regime de 

transformação própria do sentimento, dos costumes, da organização e do 
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cotidiano da família. O sentimento moderno da família que surge nas camadas 

burguesas e nobres do Antigo Regime estende-se através de círculos 

concêntricos para todas as classes sociais, inclusive o proletariado do século 

XIX. Assim, a família fechada na intimidade das figuras casa-pai-mãe-filhos se 

torna um objeto a ser modelado por relações de saber-poder, assumindo um 

lugar singular no processo de disciplinarização do indivíduo em todos os níveis 

da sociedade. 

“De que maneira poderíamos explicar o lugar singular da família das 

sociedades ocidentais, partindo dessas imagens concretas?” (ibid, p.10). Lugar 

nevrálgico, julgado através da interrogação persistente de que são objeto as 

menores metamorfoses que o afetam. Dessa forma estabelece-se um ritual 

essencial em nossas sociedades, aquele de escrutar, em intervalos regulares, a 

face da família, a fim de nela decifrar o destino da sociedade, entrever com sua 

morte, a iminência de um retorno à barbárie ou a busca de regarantir-se diante 

de sua inesgotável capacidade de sobrevivência. 

 Foucault (2006) ao se interessar pelas transformações da família e sua 

função nos sistemas disciplinares vai dizer que a família é a instância de coerção 

que vai fixar permanentemente os indivíduos aos aparelhos disciplinares, que 

vai injetá-los nesses aparelhos. Com isso ele aponta que a família é um sistema 

de soberania que exerce um poder capaz de fixar os indivíduos numa 

instituição escolar, por exemplo. Ela seria também um ponto de intercâmbio 

que garante a passagem de um sistema disciplinar a outro, de um dispositivo a 

outro.  

 

A melhor prova é que, quando um indivíduo é lançado fora de um 
sistema disciplinar como sendo anormal, para onde é mandado? Para 
a sua família. Quando é rejeitado sucessivamente de certo número de 
sistemas disciplinares como inassimilável, indisciplinável, ineducável, 
é para família que é rejeitado; e é a família que, nesse momento, tem o 
papel de rejeitá-lo, por sua vez como incapaz de se fixar em qualquer 
sistema disciplinar e eliminá-lo, quer sob forma de rejeição na 
delinquência, etc. Ela é o elemento de sensibilidade que possibilita 
determinar quais são os indivíduos que, inassimiláveis a qualquer 
sistema de disciplina, não podem passar de um a outro e têm 
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finalmente de ser rejeitados na sociedade para entrar em novos 
sistemas disciplinares que são destinados a isso (ibid, p. 101-102).  

 

Em nossa sociedade onde a microfísica do poder é de tipo disciplinar, a 

família não foi dissolvida pela disciplina, ao contrário, ela se concentrou, se 

limitou, se intensificou. E o código civil teve um papel central, pois em relação à 

família sua função foi às vezes de limitá-la, mas no sentido de que, limitando-a, 

também a delimitava, a concentrava e a intensificava. “O código civil redefiniu 

a família em torno dessa microcélula dos esposos e dos pais-filhos, e lhes deu, 

então, sua intensidade máxima” (ibid, p.103).  Foi ele que conservou os 

esquemas de soberania da família, tais como: dominação, pertencimento, 

vínculos de suserania, etc.; e os limitou às relações homem-mulher e às relações 

pais-filhos.  

 

Nesse sentido, a famosa crise da família, sua crise de liberação, 
apareceria não tanto como intrinsecamente contra a ordem social 
atual, mas sim, como uma condição de possibilidade de sua 
emergência. Nem destruída, nem piedosamente conservada: a família 
é uma instância cuja heterogeneidade face às exigências sociais pode 
ser reduzida ou funcionalizada através de um processo de flutuação 
das normas sociais e dos valores familiares. (DONZELOT, 2001, p.13) 

 

O que pode ser chamado de assistência social vai adquirir uma 

importância crucial quando a família se deteriora e não cumpre mais sua 

função. Foucault (2006) diz que todo esse trabalho social que aparece no início do século XIX tem 

por função constituir uma espécie de tecido disciplinar que vai poder substituir a família, ao 

mesmo tempo em que a reconstitui e possibilita que se prescinda dela. Surge assim, “uma espécie 

de trama disciplinar, que se precipita onde a família está enfraquecida, que constitui, por 

conseguinte, a própria projeção de um poder estatalmente controlado, onde não há mais família; 

mas essa projeção dos sistemas disciplinares nunca se faz sem referência à família, sem 

funcionamento quase ou pseudofamiliar” (ibid, p.105).  Foucault denuncia que é nessa 

organização dos substitutos disciplinares da família que surge a função-psi - 

função psiquiátrica, psicopatológica, psicossociológica, psicocriminológica, 
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psicanalítica, etc. -, entendendo por “função” não apenas o discurso, mas a 

instituição e próprio indivíduo psicológico. Portanto, essa função-psi é tida 

como a instância de controle de todas as instituições e de todos os dispositivos 

disciplinares, fazendo ao mesmo tempo o discurso da família, sem que isso seja 

uma contradição. 

A função-psi nasceu, portanto, dessa espécie de par em relação à 
família. A família requeria o internamento; o indivíduo era posto sob 
disciplina psiquiátrica e devia-se refamiliarizá-lo. Depois, pouco a 
pouco, a função psi se estendeu a todos os sistemas disciplinares: 
escola, exército, oficina, etc. Vale dizer que essa função-psi 
desempenhou o papel de disciplina para todos os indisciplináveis. 
Cada vez que um indivíduo era incapaz de seguir a disciplina escolar 
ou a disciplina da oficina, ou a do exército, no limite a disciplina da 
prisão, a função-psi intervinha. E intervinha com um discurso no qual 
ela atribuía à lacuna, ao enfraquecimento da família, o caráter 
indisciplinável do indivíduo. Assim vocês vêem aparecer, na segunda 
metade do século XIX, a imputação à carência familiar de todas as 
insuficiências indisciplinares do indivíduo. Depois, enfim, no início do 
século XX, a função-psi tornou-se ao mesmo tempo o discurso e o 
controle de todos os sistemas disciplinares. Essa função-psi foi o 
discurso e o controle de todos os esquemas de individualização, de 
normalização, de sujeição dos indivíduos no interior dos sistemas 
disciplinares. (FOUCAULT, 2006, p.106). 

 

 

4. Astúcias do fraco 

 

Na volta, o homem permanecia sentado na calçada da igreja. O sol já 

estava baixo e a temperatura mais amena. Não havia aquele alvoroço 

de mais cedo, estava sozinho. Nas cercanias da praça, quase ninguém. 

Sequer pra bisbilhotar sobre o resultado das visitas. Naquele cenário ele 

cabia, pareciam fundir-se, não havia mais contraste entre seu silêncio e 

o silêncio do entardecer. O taxi parou trazendo as notícias, mas dessa 

vez, quem não cabia ali eram as estranhas passageiras. 

- Falamos com a mulher que pegou seu documento de identidade e 

avisamos a sua família que a partir de agora iremos nos 

responsabilizar pelo senhor. Vamos encontrar um abrigo, refazer 

sua documentação e reativar sua aposentadoria. (falou a 

psicóloga) 
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- Silêncio. („Imóvel estava, imóvel ficou‟). 

- Então, é isso. Agora estamos indo embora. Amanhã vamos 

começar a procurar um lugar para o senhor ficar. Até logo! (disse a 

assistente social) 

- Silêncio. („Imóvel estava, imóvel ficou‟). 

 

*** 

 

No cotidiano quase sempre tenso dos equipamentos públicos, 

comprimidos entre as metas das políticas públicas e as enormes demandas, 

ignora-se frequentemente o quanto, sob a promessa de estabilidade e bem-estar, 

há nesses valores um jogo intrinsecamente perverso de surdez e silenciamento. 

Morar na rua é uma situação, repetidamente, vista como uma doença a ser 

tratada pelos especialistas, pelos missionários de um mundo melhor. 

 

É justamente nessa consideração do que é bom ou ruim que se 
encontra um conjunto de armadilha/violências, dentre as quais se 
pode apontar pelo menos duas: a nossa capacidade de definir de 
antemão o “bom caminho”, naturalizando-o e tornando-o não só o 
necessário, mas desejável e condicionante para os sujeitos atendidos; a 
nossa capacidade de, em nome do “bom caminho”, falar pelo outro 
(COSTA; NOLASCO; 2011, 62-63).  

  

Essas práticas são mesmo irresistíveis entre os que desejam para si o 

lugar de especialista/missionário. Continuam os pesquisadores, dizendo que a 

principal tarefa desses especialistas é sentir, pensar e falar pelo outro, em nome 

do outro, definindo-lhe o rumo certo de sua vida, esquadrinhando, prevenindo 

e corrigindo suas escolhas e suas ações sempre que possível. No entanto, não se 

deve desconsiderar que tais práticas não estão menos presentes entre aqueles 

que investem em combater os especialismos. Podem ser observados dois tipos 

de valores presentes nas práticas daqueles que trabalham com gente em 

situação de rua ou de vulnerabilidades: os conservadores e os progressistas. 
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Entre os conservadores, “pastoreiros/missionaristas”, não se compreende como 

alguém pode preferir a vida na rua àquela dos estilos hegemônicos e dos 

valores mais caros de família, trabalho, consumo, individualidade e cidadania. 

Enquanto no outro lado, aquele dos valores progressistas, a situação não é 

menos incômoda, porque traz a armadilha romântica do enaltecimento da vida 

na rua, da sua liberdade. Aqui tomada em seu sentido “positivo” de 

contrapoder, de linha de resistência às violências institucionais, de alteridade 

em relação às produções hegemônicas de docilidade e/ou opressão.  

 
Entre conservadores e progressistas, tradicionais e revolucionários, as 
práticas de surdez e de silenciamento mudam de lugar e de sentido, 
mas permanecem presentes. Surdez em relação ao que se produz de 
fato para além de nossos horizontes; silenciamento das vozes outras 
que vêm “de fora”, seja negando-as, seja inventando para elas 
mundos que lhes são estranhos. Produzimos investimentos 
diversificados (patologizações, infantilizações, bestializações, 
otimismos românticos, niilismos radicais etc.), capilarizados no 
cotidiano institucional e, principalmente, sedutores (COSTA; 
NOLASCO; 2011, p. 65). 

 

„O homem sentado na calçada da igreja‟, uma existência infame, “sem 

notoriedade, obscura como milhões de outras que desapareceram e 

desaparecerão sem deixar rastro – nenhuma nota de fama, nenhum feito de 

glória, nenhuma marca de nascimento, apenas o infortúnio de vidas cinzentas 

para a história” (LOBO, 2008, p. 17). Iluminado pelo poder que o espreitava, foi 

capaz de produzir a partir do seu silêncio uma atitude de enfrentamento. E, de 

algum modo, apontar questionamentos sobre o funcionamento da sociedade, 

principalmente sobre os efeitos violentos das práticas de controle social. Um 

silêncio que produziu um ruído mais alto que muitos gritos. Uma “maneira de 

fazer” singular, sem holofotes, mas que se inscreve como um modo outro de se 

relacionar com o poder.  

[...] se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede da 
“vigilância”, mais urgente ainda é descobrir como é que uma 
sociedade inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares 
(também “minúsculos” e cotidianos) jogam com os mecanismos da 
disciplina e não se conformam com ela a não ser para alterá-los; enfim, 
que “maneiras de fazer” formam a contrapartida, do lado dos 
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consumidores (ou “dominados”?), dos processos mudos que 
organizam a ordenação sociopolítica (CERTEAU, 2011, p. 40-41). 

 

Um silêncio, que pode ser tomado como a “astúcia do fraco sobre o 

forte”. Uma métis. É a inteligência astuciosa sempre pronta a apreender no vôo 

a melhor ocasião para agir, munida com o peso da experiência sabe identificar o momento 

propício das circunstâncias. A “métis preside a todas as atividades em que o homem deve 

aprender a manobrar forças hostis, muito poderosas para serem diretamente controladas, mas 

que podem ser utilizadas a despeito delas, sem jamais as enfrentar de cara, para fazer atingir por 

viés imprevisto o projeto que se meditou” (DETIENNE; VERNANT; 2008, p.54). Talvez o 

homem da calçada não tenha premeditado sua atitude, o que, mesmo assim, não deixa de 

ser uma forma astuciosa de lidar com o forte. 
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A infância em perigo ou “Save the children” 

 

1. A infância denunciada  

 

A fonte grande e o campo. No centro de Igaci, o beco do banco 

matinalmente era tomado por “carroças de burro”, vindas da cidade e 

das cercanias. Em fila, aguardavam a vez de abastecer seus tonéis com 

a água da fonte grande. Alguns condutores comercializavam a água 

pública junto àqueles que não conseguiam transportar mais que baldes 

na cabeça. Os banheiros da fonte grande eram tomados pelos 

carroceiros que aproveitavam o chuveiro e o sanitário para realização 

da sua higiene. O serviço de limpeza do lugar era duvidoso, no início do 

beco o forte cheiro de ureia se apresentava. Poucas mulheres se 

aventuravam naquele espaço predominantemente masculino. Noutra 

parte da cidade, num dos muros do campo de futebol, uma bica 

abastecia a periferia do lado sul. De manhã cedo, uma romaria de 

mulheres e crianças circulava pelas ruas com baldes na cabeça ou 

levados em carroças de mão. As gentes amontoavam-se sem aparente 

organização, na espera pela água. Todas as novidades eram divulgadas 

naqueles encontros, parecia divertido. O povo das “casinhas” buscava 

sua água diária no campo. 

Amarela, rosa, outra amarela, outra rosa, mais uma amarela, mais 

uma rosa, e assim se repetiam as cores que diferenciavam “as casinhas”.  

Assim era conhecido o Loteamento Lourenço Ferreira, um tipo de 

COAHB. Tinha poucas casas, cerca de 100 unidades divididas em duas 

ruas paralelas sem pavimentação. Foram construídas na periferia sul, 

divisa com a Zona Rural. Famílias sem moradia ou em condições 

extremas de pobreza foram “contempladas” pela prefeitura. O CRAS, a 

princípio, foi montado nessas imediações. Uma área considerada como 

de “vulnerabilidade social”, cabia com a proposta do novo equipamento 

público. Entre a população, pairava um “imaginário cruel” acerca do 

lugar. “Tudo que não presta” na cidade vinha das “casinhas”, ou da 

“rua das pedrinhas”, outra área de concentração de pobreza. Os 

traficantes, vinham de lá; os bandidos e ladrões, vinham de lá; os 

desocupados, vinham de lá; os drogados, vinham de lá; as famílias 

desestruturadas, vinham de lá; as crianças descuidadas, vinham de lá; 

adolescentes rebeldes, vinham de lá; os pais negligentes, vinham de lá; 

os bêbados, vinham de lá; enfim, os “pobres viciosos”, vinham de lá.  



98 
 

Pai era um desses moradores das “casinhas”. Entrou no CRAS 

conduzido pelo Conselho Tutelar. Seu problema: „Descuido e negligência 

com os filhos. Leva as crianças para o lixão e faz festas em casa‟.  

- Bom dia! Eu sou a psicóloga! 

- Sim, me trouxeram aqui pra vir conversar com a senhora sobre os 

meus filhinhos. 

 

*** 

 

“Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou 

não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à  

incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse 

lugar para a infância nesse mundo” (ARIÈS, 1981, p.39). Tal historiador parte de 

um mundo de representação onde a infância é desconhecida, mostrando que os 

homens dos séculos X-XI não se detinham diante da imagem da infância, não 

lhes causava interesse, nem era considerada realidade. O que faz pensar que, no 

domínio da vida real, a infância era um período de transição, logo ultrapassado, 

e cuja lembrança também era logo perdida. 

 Um caso que aponta essa conclusão é aquele relacionado aos retratos da 

infância. Ariès (1981) fala que nessa época não se pensava em conservar o 

retrato de uma criança que tivesse sobrevivido e se tornado adulta ou que 

tivesse morrido pequena. Primeiro, porque a infância era considerada uma fase 

sem importância e não fazia sentido fixá-la na lembrança. E segundo, as 

crianças que morriam tinham sua vida desvalorizada, a ponto de não ser digna 

de lembrança. O fato da sobrevivência das crianças ser problemática e suas 

mortes usuais acabou por fortalecer a depreciação pelos pequeninos. Nem se 

considerava que a criança já contivesse a personalidade de um homem. Essa 

indiferença era uma consequência direta e inevitável da demografia da época. 

Sentimento de indiferença que não estava muito longe da insensibilidade das 

sociedades romanas ou chinesas, que praticavam o abandono das crianças 

recém-nascidas. 
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Mesmo as condições demográficas não tendo mudado tanto do século 

XIII ao XVII, e a mortalidade infantil se mantido num nível muito alto, uma 

nova sensibilidade atribuiu aos pequenos frágeis e ameaçados uma 

particularidade antes não reconhecida: a alma da criança também era imortal. 

Ariès fala dessa importância dada à personalidade da criança a partir do 

processo de cristianização mais profundo dos costumes. Foi no século XIII que a 

descoberta da infância começou, essa evolução pode ser acompanhada na 

história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI. No entanto, os sinais de 

seu desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos e significativos a 

partir do fim do século XVI e durante o século XVII. Confirmação que se deu 

pelo interesse dos adultos junto aos hábitos e jargões das crianças pequenas; 

que passaram até a receber novos nomes, tais como: bambins, pitchouns e 

efanfans. Os adultos interessaram-se também em registrar as expressões das 

crianças e em empregar seu vocabulário, aquele corriqueiramente utilizado 

pelas amas quando brincavam com os pequeninos. 

Segundo o historiador, a criança desde muito cedo escapava à sua 

própria família, impossibilitando que um sentimento existencial aprofundado, 

entre pais e filhos, fosse alimentado. Isso não significava um desamor entre eles. 

Na verdade, os pais se ocupavam de seus pequenos, menos por eles mesmos ou 

pelo apego que lhes tinham, do que pela contribuição que podiam trazer à obra 

comum, ao estabelecimento da família. A família ainda era tida como uma 

realidade moral e social, mais do que sentimental. Nos meios mais ricos, se 

confundia com a prosperidade do patrimônio e a honra do nome. Entre os 

pobres, a família quase não existia sentimentalmente. 

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 
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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. 

No Brasil, segundo Bulcão (2002), é no início da República que 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) 

 

 

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. 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, 
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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). 

A mulher-mãe terá seu papel redefinido nessa cruzada. Bulcão (2006) diz 

que este processo que ocorreu em relação às elites desde meados do século XIX, 

passa a ocorrer na totalidade da população no século XX. “Médicos formularam 

discursos de valorização de um modelo de mulher simbolizado pela mãe 

devotada ao cuidado permanente e direto com os filhos, transformada em 

„esposa-dona-de-casa-mãe-de-família‟, „rainha do lar‟” (ibid, p.37). Para isso, 

lançaram mão de argumentos da “boa educação” e de valores associados à 

urbanização e modernização para convencerem as mulheres da necessidade do 

aleitamento materno e cuidado com os filhos, condenando a amamentação 

mercenária, tida como uma das principais origens das doenças infantis. Nesse 

período, ganhou força um discurso de valorização do papel da mulher como 

mantenedora e sustentáculo da mais importante célula da sociedade: a família. 

Esse discurso justificava a intervenção e o controle sobre  aquela, na medida em 

que se transformava em parâmetro moral perante os filhos: a criança se torna a 

figura central no interior da família. A infância tornou-se objeto privilegiado 

das intervenções dos médicos, que se consideravam a autoridade mais 

competente para produzir a nova família e o futuro cidadão. Passaram a 

prescrever normas racionais de conduta e medidas preventivas, pessoais e 

coletivas.  

Na lógica do pensamento de então, um projeto político que 
efetivamente transformasse o Brasil numa nação civilizada implicava 
na ação sobre a infância. Moldá-la de acordo com o que se queria para 
o país. Paradoxalmente, sabia-se, a exemplo dos nossos países-
modelo, que não seria fácil obter simultaneamente – um povo 
educado, mas não ao ponto de ameaçar os detentores do poder; um 
povo trabalhador, porém sob controle, sem consciência do valor de 
sua força de trabalho; um povo que acalentasse amor à sua pátria, mas 
que não almejasse governá-la. Missão no mínimo delicada, diante dos 
exemplos históricos de insubordinações populares e das ideias que 
sopravam nos ares sobre o efeito assustador da união das classes 
operarias, justo nos países “civilizados”. (RIZZINI, 2008, p.86) 
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A Era Vargas foi um período crucial no que se refere à implementação de 

políticas sociais, principalmente após o golpe de 1937 quando se investiu 

fortemente em um discurso de legitimação centrado na promoção da justiça 

social. Bulcão (2006) aponta que o alvo privilegiado na implementação dessas 

políticas foi a infância, por materializar os ideais de formação do novo homem 

brasileiro e valorizar o trabalho como caminho para a construção de um novo 

país. Ações governamentais diversas incidiram sobre a infância, como parte do 

projeto de reformulação do papel do Estado. Se as ideias que Vargas proferia 

fossem colocadas em prática, o Brasil estaria no „melhor caminho‟. Ideias 

recheadas de teorias racistas, higienistas e eugênicas. “O projeto de construir 

um homem novo, o cidadão do Estado Nacional, transforma a infância em 

vetor, e para alcançá-lo seria necessário, inicialmente, levar a criança a tornar-se 

um adulto sadio, incutir-lhe bons hábitos e uma disciplina racional. À criança 

foi atribuída a capacidade de construir uma nação forte, uma pátria una” (ibid, 

p.98).  

A pesquisadora fala ainda da Diretoria de Proteção à Maternidade e à 

Infância, vinculada ao Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, 

que foi criada em 1934, deixando a encargo do Estado o bem-estar, a saúde, o 

desenvolvimento e a educação da criança. Da gestação, através da assistência à 

maternidade, até a idade escolar e a adolescência. Um corpo burocrático e 

administrativo, formado em sua maioria por médicos puericultores, propunha a 

criação de uma política para todas as mães e crianças. Para isso realizaram 

conferências nacionais com vistas à disseminação das novas propostas e 

criaram no governo uma divisão direcionada para os problemas da infância. Em 

1940, depois de várias alterações no setor, foi criado o Departamento Nacional 

da Criança (DNCr) , aprovando o Decreto-Lei 2.024, de 17 de fevereiro de 1940, 

que fixava as bases para organização da proteção à maternidade, à infância e à 

adolescência em todo o país. Determinava a articulação entre as esferas federal, 

estadual e municipal, e a cooperação destes com as instituições particulares de 

assistência voltadas para este campo. O DNCr publicou uma coleção de 

manuais informativos sobre os cuidados com a infância e criou uma espécie de 
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oração, disseminada nas coleções e nos espaços públicos para fortalecer a nova 

doutrina social.  

 

CREDO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA: 
CREMOS no futuro do Brasil, pela proteção integral da Criança. 
CREMOS que a base do bem estar e do futuro da Criança reside no lar 
e na família bem organizados. 
CREMOS nos deveres do Estado para com a Criança em geral, mas 
principalmente a abandonada e necessitada. 
CREMOS na benéfica influência dos serviços de proteção à infância 
bem organizados e exercidos por pessoal competente e devotado. 
CREMOS que na proteção à infância é muito mais importante a 
influência de pessoal habilitado, experiente e dedicado, que a das 
condições materiais. 
CREMOS na benéfica influência da educação dos pais e responsáveis 
no futuro da Criança. 
CREMOS no papel imenso das instituições privadas de proteção à 
infância, quando bem orientadas e harmônicamente coordenadas. 
CREMOS nos melhores resultados da compreensão, da doçura e de 
uma disciplina equanime, do que no rigor e nas punições, na 
reeducação dos menores transviados. 
CREMOS que os direitos da Criança não podem depender da forma 
pela qual seus pais se tenham comportado. 
CREMOS que, para que o bem futuro da Humanidade, como para o 
do Estado, a família e do indivíduo, a proteção bem estendida à 
Criança é mais importante e essencial que qualquer outra das 
atividades dos governos. (BULCÃO, 2006, p. 126-127) 

 

 Desse modo, é institucionalizada no Brasil a cruzada para “salvar a 

criança”, que passou da desvalorização quase total na Idade Média para tornar-

se, contemporaneamente, um dos alvos principais das ações governamentais no 

resguardo da sociedade.  

 

2. Os vícios devem ser vigiados – a criança em perigo 

 

Pai entrou na sala de atendimento do CRAS acompanhado do seu casal 

de filhos, deviam ter idade entre quatro e cinco anos. As crianças não 

paravam quietas na sala. Muito traquinas e espertas, dedicavam muito 

carinho ao homem; beijavam e abraçavam-no constantemente, o que era 

correspondido com muita atenção e carinho. Ele estava conhecendo o 

CRAS naquele momento, ficou surpreso em saber que havia um serviço 

público com psicólogo e assistente social num munícipio que mal 
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funcionava o posto de saúde. Demonstrou muito interesse e disposição 

no encontro de orientação com a psicóloga. 

- Levar crianças para o lixão não é nada saudável, eles podem 

adquirir doenças variadas por lá. É um ambiente em que se 

proliferam muitas bactérias. O senhor não pode mais fazer isso, 

vai prejudicar seus filhos.  

- Entendo, perfeitamente. A senhora tá certa. Eu não vou levar 

mais não. Eu me preocupo demais com meus filhos, eles são tudo 

que eu tenho de mais precioso, ave maria! 

- Também não é saudável 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. 

-Ah, tô entendendo! Olhe doutora, fico muito agradecido pela 

preocupação da senhora com meus filhos. É muito bom saber que 

tem pessoas que querem o nosso bem. Obrigada mesmo doutora! 

- Não precisa agradecer. Só queremos que tenha cuidado com seus 

filhos. Veja alguém que possa cuidar deles enquanto o senhor for 

trabalhar ou quando quiser dar alguma festinha. É importante ter 

esses cuidados se quiser dar uma boa educação às crianças. 

Também quero que o senhor saiba que a partir de agora o conselho 

tutelar e nós do CRAS estaremos acompanhando suas atitudes 

com eles. Espero que o senhor escute nossas recomendações e 

orientações. 

- Tá certo, vou fazer tudo isso que a senhora disse. Pode deixar! 

 

Diariamente as técnicas do CRAS e os conselheiros tutelares se 

reuniam, para conversar sobre o andamento dos casos atendidos 

conjuntamente. Qualquer informação nova era logo repassada entre os 

serviços. O CT era sempre atualizado antes, recebia as informações das 

fontes. O fato dos conselheiros serem pessoas da cidade, “escolhidas” em 

eleição pelo povo, facilitava a aproximação entre eles e as famílias. 

Todos na cidade os conheciam, eram respeitados e tidos como pessoas 

próximas. Desenvolveram um tipo de relação familiar com a população. 

Seu trabalho era mediado pelo povo, que se ocupava em realizar as 
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denúncias e manter o CT informado a respeito das famílias 

reincidentes. Pai reincidiu, e foi delatado pelos vizinhos. 

- Doutora, foi só uma “vezinha” que eu levei eles no lixão! Foi 

porque eu não tive com quem deixá-los e nem podia deixar de 

trabalhar, aí tive que levar. A senhora sabe que eu crio eles sozinho 

e dependo desse bico pra manter eles. Mas, estou fazendo tudo 

como a senhora disse. É esse povo de lá das “casinhas” que não me 

deixam em paz, não tem o que fazer e vem me denunciar no 

conselho. 

-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. 

- Me desculpe, por favor! Isso não vai mais se repetir, eu prometo. 

Não quero perder meus filhos! 

 

*** 

 

A chegada de novos técnicos acompanhando a instalação desse 

equipamento da Assistência Social em Igaci, atualizou algumas práticas dos 

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. Inseriram-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.  
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 O trabalho social se voltará prioritariamente para a “família”. Donzelot 

(2001) diz que esta será esquadrinhada completamente, e a conexão entre a 

moral e a economia implicará numa contínua vigilância sobre ela. Tecnologias 

são criadas para registrar todas as suas informações, a exemplo dos atuais 

relatórios sociais. O Estado tomará conta das famílias a ponto de despossuir 

quase totalmente seus direitos privados. Na França, em 1889 uma lei foi 

decretada decidindo retirar dos pais e mães – nos casos de embriaguez, maus 

procedimentos notórios e escandalosos, maus tratos, comprometimento da 

segurança, saúde ou moralidade – a guarda dos filhos, passando aos juízes tal 

poder. Desse modo, a família se torna uma espécie de propriedade do Estado. 

Aquelas que não obedecerem às normalizações serão penalizadas.  

Ou seja, passagem de um governo das famílias para um governo 

através da família. A família não serve mais para identificar um 

interlocutor de pleno direito dos poderes estabelecidos, poderes da 

mesma natureza que ela. Transforma-se em relê, um suporte 

obrigatório ou involuntário dos imperativos sociais, segundo um 

processo que não consistiu em abolir o registro familiar, mas em 

exarcebar seu caráter, em tirar o máximo de suas vantagens e 

inconvenientes aos olhos de seus próprios membros, a fim de unir, em 

dois tipos de ligações, uma positiva e outra negativa, as exigências 

normativas e os comportamentos econômico-morais. [...]. Apoiando-se 

na defesa dos interesses de seus membros mais frágeis (crianças e 

mulheres), a tutela permite uma intervenção estatal corretiva e 

salvadora, mas às custas de uma desposseção quase total dos direitos 

privados. (DONZELOT, 2001, p.86-87).  

 

O espaço da família se torna o espaço da vigilância contínua. O controle 

que o trabalho social vai investir sobre a família também obedece à lógica de 

uma racionalidade que liga uma nova tecnologia a um poder e saber médico 

externos. Foucault (2001) vai apontar para a formação de uma família 

medicalizada. Quando os técnicos sociais oferecem às famílias orientações 

ligadas ao cuidado com a saúde, a alimentação e a higiene do corpo e da casa 

percebe-se a incidência de um saber externo sobre o modo de vida das famílias, 

e esse é um saber médico. Ao controle parental interno vai ser imposto uma 

espécie de modelação dos seus critérios, intervenções e decisões com base em 
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razões e saberes médicos. Para evitar que os filhos adoeçam, que lhes ocorram 

perturbações fisiológicas ou lesionais, os médicos “que sabem o que dizem”, 

solicitam a vigilância dos pais. A infância precisa ser protegida e para tal os pais 

devem ser os responsáveis por ela. Esse é um discurso que vai se disseminar no 

corpo social e engendrar a inserção de novas práticas de controle sobre os 

indivíduos, entrando em cena mecanismos disciplinares e mecanismos 

reguladores da população para dar forma a uma sociedade de normalização. 

Pode-se mesmo dizer que, na maioria dos casos, os mecanismos 

disciplinares de poder e os mecanismos regulamentadores da 

população, são articulados um com o outro. [...] pôr indivíduos em 

visibilidade, normalização dos comportamentos, espécie de controle 

policial espontâneo que se exerce assim pela própria disposição 

espacial da cidade [...]. E depois vocês têm toda uma série de 

mecanismos que são, ao contrário, mecanismos regulamentadores, 

que incidem sobre a população enquanto tal e que permitem, que 

induzem comportamentos de poupança, por exemplo, que são 

vinculados ao hábitat, à locação do hábitat e, eventualmente, à sua 

compra. Sistemas de seguro-saúde ou de seguro-velhice; regras de 

higiene que garantem a longevidade ótima da população; pressões 

que a própria organização da cidade exerce sobre a sexualidade; 

portanto sobre a procriação; as pressões que se exercem sobre a 

higiene das famílias; os cuidados dispensados às crianças; a 

escolaridade, etc. Logo, vocês tem mecanismos disciplinares e 

mecanismos regulamentadores. (FOUCAULT, 1999, p.299-300). 

 

Uma novidade instaurada pela prática do trabalho social, comenta 

Donzelot (2001), foi o direcionamento de sua atenção para os problemas da 

infância. A “infância perigosa”, a da delinquência, e a “infância em perigo”, 

aquela que não se beneficiou de todos os cuidados da criação e da educação 

almejadas, se tornam o alvo privilegiado dessa nova categoria de profissionais. 

Para conter os focos de desordem, de imoralidade e de insurreição, a reforma 

da sociedade deve começar pela base, pela vigilância da infância. Nesse 

contexto, os bons conselhos saem de cena e dão destaque à aplicação de técnicas 

que visam conter os problemas ligados à infância. Esse direcionamento de 

atenção voltado às crianças parece tratar-se do interesse político e econômico do 

Estado em reduzir suas despesas e garantir sua manutenção. 
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Pode-se observar que mesmo num momento onde a produção de 

tecnologias sociais está se atualizando a todo vapor, as práticas dos 

trabalhadores sociais ainda se prestam a distribuição de conselhos, mesmo 

sendo recheados das normalizações médicas. A distribuição de conselhos nasce 

com a filantropia no século XVIII. Donzelot (2001) fala das características da 

filantropia, que se distingue da caridade, na escolha de seus objetivos, por suas 

preocupações pragmáticas. Em vez de dom e esmolas, conselho, pois este não 

custa nada e exerce influência moral sobre os pobres. Assistência às crianças em 

vez de assistência aos velhos, às mulheres e não aos homens. Em longo prazo, 

esse tipo de assistência poderia, senão render, pelo menos evitar gastos futuros. 

Para compreender o alcance estratégico desse movimento de normalização da 

relação adulto-criança, se faz  

necessário entender que o que essas medidas visavam era de natureza 
indissociavelmente sanitária e política, que elas procuravam, sem 
dúvida, corrigir a situação de abandono em que poderiam se 
encontrar as crianças das classes trabalhadoras, mas também, na 
mesma medida, reduzir a capacidade sócio-política dessas camadas 
rompendo os vínculos iniciáticos adultos-criança, a transmissão 
autárquica dos saberes práticos, a liberdade de movimento e de 
agitação que resulta do afrouxamento de antigas coerções 
comunitárias (ibid, p.76). 

 

A filantropia, que substituiu as práticas da antiga caridade, estava 

encarregada de prestar assistência aos pobres e desvalidos, em associação às 

ações públicas. Rizzini (2008) fala que a composição desses movimentos 

resultou na organização da Justiça e da Assistência (pública e privada) nas 

primeiras décadas do século XX. A partir de discursos e práticas nem sempre 

concordantes, a conexão jurídico-assistencial visava um propósito comum: 

“salvar a criança”. Incutir os valores morais “fundamentais”, alertar, 

principalmente, quanto à educação dos filhos, que deveriam ser afastados dos 

ambientes viciosos e evitar, sobretudo, o ambiente pernicioso da rua: eis 

algumas práticas e discursos que se precipitavam sobre as famílias. A esfera 

jurídica encarregava-se de regulamentações que coagissem os indivíduos a 

respeitarem as normas condizentes com a moral, as quais levariam a nação à 
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sua meta civilizatória. Seu discurso era igualmente moralizador e fortemente 

influenciado pela esfera médica. Sua missão era tão salvacionista, conservadora 

e moralista quanto  a do médico e do higienista. 

[...] complexo tutelar [...]. Tratava-se incialmente, de compreender de 

que maneira o poder judiciário e o saber psiquiátrico se articulavam, 

tentando escapar às fáceis representações que permitem denunciar ou 

incensar, mas não compreender. Constatamos, na progressão das 

práticas educativas, o elemento em torno do qual giravam as duas 

instâncias, psiquiátrica e judiciária. [...]. Os primeiros educadores, as 

primeiras assistentes sociais foram lançados pelo poder judiciário, que 

lhes disse: “Existe um número considerável de crianças mal cuidadas 

e que escapam de toda e qualquer autoridade. Não se quer nem se 

pode colocá-las na prisão. Vejam os senhores mesmos in loco. Fazei o 

que for necessário para que os pais cumpram seus deveres. Eles não 

poderão vos rechaçar pois acabamos de promulgar uma série de leis 

de proteção à infância que vos autorizam a passar por cima da 

autoridade paterna. Nos vos outorgamos, portanto, mandato para 

exercer vossa autoridade e, consequentemente coagir a família”. 

(DONZELOT, 2001, p. 137-138). 

 

As denúncias recorrentes apontam para práticas de polícia que se 

disseminam por todo o corpo social e ultrapassam os limites dos serviços de 

tutela. Foucault (2008) descreve a polícia como o conjunto das intervenções e 

dos meios que garantem que viver, melhor que viver, coexistir, será 

efetivamente útil à constituição e aumento das forças do Estado. Desse modo, a 

polícia vai formar um círculo, que parte do Estado como poder de intervenção 

racional e calculado sobre os indivíduos e retorna para o Estado como conjunto 

de forças crescentes ou a se fazer crescer; aqui a simples vida dos indivíduos 

será preciosa para o Estado. Esse círculo, com suas implicações, “faz que a 

polícia deva ser capaz de articular, uma com a outra, a força do Estado e a 

felicidade dos indivíduos. [...] fazer da felicidade dos homens a utilidade do 

Estado, fazer da felicidade dos homens a própria força do Estado.” 

(FOUCAULT, 2008, p. 439). Ou seja, “tudo o que vai do ser ao bem-estar” será o 

objetivo da polícia. De modo mais genérico nota-se que a função de polícia, que 

sua capacidade de intervenção sobre a vida não se limita às práticas dos 
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técnicos e serviços de controle e tutela, ela também passa a ser reproduzida 

pelos próprios indivíduos que a ela são submetidos. 

 Guattari e Rolnik (2011) dizem que “na França, em 1968, debatia-se essa 

questão e tratava-se sistematicamente os „psi‟ (psicólogos, psiquiatras, 

psicanalistas) e os trabalhadores sociais em geral de „tiras‟” (p. 38). Segundo 

eles, os chamados “trabalhadores sociais” (jornalistas, psicólogos, assistentes 

sociais, educadores, gente que desenvolve trabalho pedagógico ou cultural em 

comunidades de periferia, etc.) atuam de alguma maneira na produção de 

subjetividade. Esses, cuja profissão consiste em se interessar pelo discurso do 

outro, estão numa “encruzilhada política e micropolítica fundamental”. Isso 

porque ocupam uma posição na qual devem escolher se vão fazer o jogo da 

reprodução de modelos de subjetividades dominantes – que não permite criar 

saídas para os processos de singularização – ou, ao contrário, se vão trabalhar para o 

funcionamento desses processos. Por exemplo,aqueles  profissionais que trabalham em sistemas 

terapêuticos ou em universidades, e “se consideram simples depositários ou canais de 

transmissão de um saber científico[...]. Independente da sua inocência ou boa vontade, ocupam 

efetivamente uma posição de reforço dos sistemas de produção da subjetividade dominante” 

(ibid, p. 39). Os pensadores dizem ainda que não existe profissão alguma que seja essencialmente 

policialesca, falando do ponto de vista micropolítico, qualquer práxis pode ser ou 

não policialesca. Por que nenhum corpo científico ou de referência tecnológica 

pode garantir uma “justa orientação”.  

Uma prática política que persiga a subversão da subjetividade de 
modo a permitir um agenciamento de singularidades desejantes deve 
investir o próprio coração da subjetividade dominante, produzindo 
um jogo que a revela, ao invés de denunciá-la. Isso quer dizer que, ao 
invés de pretendermos a liberdade (noção indissoluvelmente ligada à 
consciência), temos de retomar o espaço da farsa, produzindo, 
inventando subjetividades delirantes que, num embate com a 
subjetividade capitalística, a façam desmoronar. (GUATTARI; 
ROLNIK, 2011, p. 39). 
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3. As condições concretas de vida não são consideradas 

 

Pai não deixava de levar as crianças para o lixão, o que gerava 

repetidas denúncias ao CT contra sua atitude e também convocações 

para esclarecimentos e advertências. Procedimento usual e sem efeitos 

sobre ele, que passou a não responder as solicitações e até mesmo evitar 

as ruas em que pudesse encontrar com os conselheiros ou técnicos do 

CRAS. Atarefados com outros casos, os serviços afrouxaram o 

“acompanhamento” de Pai. Até o dia em que ele foi realizar uma 

denúncia.   

- Alô! (no CRAS, atende ao telefone a psicóloga) 

- É a enfermeira do posto de saúde... Vocês são muito 

irresponsáveis, sabia! Eu não quero nem saber, já fiz um relatório 

aqui sobre o caso e estou responsabilizando vocês e o CT, eu não 

vou assumir, levar pancada sem ter culpa.. (falou rapidamente e 

muito irritada) 

- Não estou entendendo nada, por favor seja mais clara! 

-Vocês enviaram à secretaria de saúde uma advertência, dizendo 

que minha equipe não estava fornecendo os remédios de 

tuberculose da filha de Pai. Isso é uma ofensa, nunca deixamos 

faltar essa medicação... (continuava esbravejando) 

- Tuberculose? Estamos acompanhando a família sim, mas no que 

diz respeito às atitudes de negligencia do pai por levar os filhos 

para o lixão. Eu não estava sabendo de doença nenhuma, e muito 

menos dessa advertência. 

- Foi na sexta-feira que o conselho tutelar deixou a advertência na 

secretaria de saúde, ameaçando denunciar minha equipe à justiça. 

Fiquei furiosa, principalmente por que Pai nunca cumpre com 

nossos acordos. Ele não traz a menina para as consultas, nunca 

está em casa quando vamos levar a medicação e nem vem medicá-

la no posto. É um irresponsável. E nós, sempre garantimos a 

medicação dela, em casos como esse a medicação é priorizada pra 

evitar o contágio da população. Aquela criança precisa de boa 

alimentação e cuidados com a higiene, se ele continuar nessa 

negligência é capaz da menina morrer. 
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-Peço desculpas pelo transtorno. Vou checar com o conselho tutelar 

e a assistente social como aconteceu essa advertência. Vamos ver 

uma forma de obrigar o pai a cumprir com essa responsabilidade. 

Para os conselheiros, Pai havia sido convincente quando foi reclamar e 

pedir ajuda para medicação da filha, a ponto de realizarem a 

advertência no mesmo instante. A técnica de assistência, que 

trabalhava sozinha naquela tarde, também presenciou a denúncia e 

incentivou a ação. Esclarecida a confusão, conselheiros e assistente 

social decidiram realizar uma visita surpresa a casa de Pai. Foram no 

meio da tarde, não encontraram ninguém. Os vizinhos informaram que 

nesse horário o homem trabalhava. Com o intuito de flagrar Pai no 

lixão com seus filhos, a equipe se dirigiu até lá. Encontraram-no 

trabalhando e os filhos brincando no lixo. Sem dar justificativas 

escutou o sermão dos trabalhadores sociais, que finalizaram a visita 

informando sobre o envio de um relatório para promotoria apontando 

suas atitudes negligentes com os filhos. O caso mudaria de instância, e 

a guarda das crianças iria para decisão do Juiz. Assim foi feito.   

 

*** 

De quem é a culpa? O problema em questão – a tuberculose de uma 

criança – é a bolinha de ping-pong da vez na confusão entre os serviços 

públicos: as práticas colidiram e criaram uma tensão. De quem é a culpa? 

Ninguém quer a culpa; o Ulisses de Joyce6 já sabia usar desse artifício. Bem, se 

ninguém tem a culpa, ela vai ser produzida para alguém, e nesse ponto, 

Foucault (2001) já apontava para quem ela se voltaria: para os pais. 

“Culpabilização, [...], pois é porque os pais não querem cuidar diretamente dos 

filhos que esses acidentes podem se produzir. É a ausência de cuidado, é a 

desatenção, é a preguiça” (ibid, p.310).  Ao estudar as cruzadas contra 

masturbação infantil no século XVIII, Foucault vai esmiuçar o que está por trás 

dessa atenção redobrada em torno das crianças e aponta o engodo em que as 

famílias caíram: 

A sexualidade da criança é o engodo por meio do qual a família 

sólida, afetiva, substancial e celular se constituiu e ao abrigo do qual a 

                                                           
6
  JOYCE, James. Ulisses. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. 
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criança foi subtraída da família. A sexualidade das crianças foi a 

armadilha na qual os pais caíram. É uma armadilha aparente – quero 

dizer, uma armadilha real, mas destinada aos pais. Ela foi um dos 

vetores da constituição dessa família sólida. Ela foi um dos 

instrumentos de troca que permitiram deslocar a criança do meio da 

sua família para o espaço institucionalizado e normalizado da 

educação. Foi essa moeda fictícia, sem valor, essa moeda falsa que 

ficou na mão dos pais... (FOUCAULT, 2001, p.326-327). 

 

 O corpo das crianças passa a servir como moeda de troca, que mesmo 

sendo fictícia acarreta penalizações para os pais que não cumprem sua parte do 

“acordo”, mas, parece que, nesse ponto, a penalização é via de mão única. 

Porque se o Estado não cumpre sua parte, como na situação apresentada, o que 

acontece? Pergunta capciosa que exige outros aprofundamentos, mas, que nesse 

caso, a responsabilização se voltou para o pai, que foi ameaçado de perder a 

guarda dos filhos. Não houve inquérito para apurar se a versão contada pela 

técnica de que não faltou medicação era um fato comprovado e esmiuçado 

detalhadamente. Não houve inquérito para isso. O Estado se isentou da 

responsabilização usando de artifícios legais, ou seja, através de meios que 

legitimavam sua “des-responsabilização”. O que impossibilitava, de certo 

modo, uma objeção por parte do pai. Uma ironia perversa? 

O “inquérito social” será um instrumento de polícia que se incrustará nas 

práticas de trabalho social junto às famílias. Donzelot (2001) fala que esse exame 

foi criado com vistas à inspeção necessária para desarmar a pobreza, indicava 

meios capazes de reconhecer a verdadeira indigência e de tornar a esmola útil. 

Novidade que tornava a atribuição de socorros vinculada a uma investigação 

minuciosa das necessidades a partir da penetração e perscrutação da vida dos 

pobres. Uma precisa conexão entre a moral e a economia. A princípio foi 

inventado um livreto para serem registrados os recursos da família, seu modo 

de empregá-los e suas atitudes de moralidade. Pode-se dizer que este foi um 

dos primeiros modelos de relatórios sociais. Tecnologia que se tornou uma 

fórmula extensiva do controle social cujos agentes são mandatados por 

instâncias coletivas apoiadas na rede administrativa e disciplinar do Estado.    
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Inicialmente existiam duas linhas de controle da família a partir da 

utilização desse procedimento, continua Donzelot. Uma que se direcionava 

para proteção da infância em perigo e outra que se direcionava para assistência 

às gestantes e famílias pobres que solicitam subsídios ao Estado. Assim, o 

„inquérito social‟ se tornava o principal instrumento técnico destinado a ordenar 

a logística do trabalho social, que vai desde a possibilidade de retirar ou 

restituir a guarda das crianças de seus pais, passando pela intervenção na tutela 

com fins de reeducação, até a totalidade das prestações sociais. Algumas regras 

são estabelecidas para maior funcionalidade do inquérito, tais como: a 

“aproximação circular da família”, visando a coleta do máximo de informações 

sobre a família junto aos administradores da assistência e da vigilância;  o 

“interrogatório separado e contraditório”, antes de convocar o cliente para 

comparecer ao serviço de assistência é necessário realizar visitas surpresas ao 

domicílio daquele para contrapor as informações entre ele, os outros membros 

da família e a vizinhança; e a “verificação prática do modo de vida familiar”, 

em que o investigador vai ter uma conversa interessada e instrutiva com a 

família, e distribuir conselhos. O estudo de Donzelot remete ao século XIX, mas, 

algumas práticas do inquérito social visivelmente se mostram atualizadas nos 

dispositivos de assistência hoje em dia.  

Em suma, uma técnica que mobiliza o mínimo de coerção para obter o 

máximo de informações verificadas. [...]. O inquérito social estabelece 

de fato uma ponte entre a administração da assistência e o aparelho 

judiciário, porém, mais para discriminar os que dependerão de um ou 

de outro, do que para estabelecer um circuito contínuo e funcional 

entre os dois. [...]. As famílias pobres não se deixam enganar, e 

recebem taticamente bem os serviços que dispensam mais subsídios e 

instauram menos coerção, para terem menor contato com o aparelho 

judiciário. (DONZELOT, 2001, p. 115). 

 

“Famílias desestruturadas”, termo comum no vocabulário dos 

trabalhadores sociais. Usado para designar as famílias pobres que possuem 

como traços dominantes a instabilidade profissional, imoralidade e falta de 

asseio. Quando os trabalhadores sociais começam um inquérito, seu interesse 
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inicial é identificar fundamentos para intervenção tutelar naquela família. 

Habitualmente os inquéritos são favoráveis às intervenções, e nas justificativas 

presentes nos relatórios entregues aos juízes constam observações referentes à 

“preguiça do homem, licenciosidade dos costumes da mãe, sujeira e má 

nutrição das crianças, apesar de sua „saúde aparente‟” (ibid, p.140). Ao se 

oferecer suporte às famílias desestruturadas - nos casos de não conseguirem 

conter os filhos insubordinados, que podiam ser entregues à tutela do Estado -, 

e pela suspenção do Pátrio Poder, a legislação previa a possibilidade de intervir 

sobre a autoridade paterna, transferindo a paternidade ao Estado, caso se 

julgasse necessário, principalmente quando a pobreza deixava de ser “digna” e 

a família era definida como sendo contaminada pela imoralidade. 

Que tipo de singularidade, então, poder-se-ia atribuir ao papel do 
jurista, senão o de ser mais incisivo no controle social, legitimando a 
intervenção autoritária do poder público sobre a população (por 
exemplo, defendendo que se „se anulasse a ficção do pátrio poder‟), sob o 
disfarce de uma ação humanitária de “prevenção moralizante e salutar”. 
(RIZZINI, 2008, p.63). 

 

A antiga fórmula jurídica, econômica e moral de intervenção sobre as 

famílias pobres entrou num estado de falência, tanto nos casos de maior 

resistência dessas famílias às decisões impostas, quanto naqueles casos de 

desvio operados por elas em relação aos serviços de assistência e repressão. 

Donzelot (2001) aponta que esse sistema funcionou apenas enquanto o acesso 

ao trabalho, a obtenção de moradia e de prestações sociais estavam vinculadas a 

uma vida familiar estrita, em que a normalização podia se apoiar no jurídico à 

medida em que este permitia distinguir uma população instalada de uma 

população marginal. Acontece que as novas condições de trabalho e de 

habitação, a exigência de mobilidade, dentre outros problemas atuais, tornam o 

aparelho jurídico um freio nada seguro; por não estar mais vinculado às 

condições precisas de vida não possui mais a mesma força de imposição. 

Uma questão serve para abordar essa falência apontada por Donzelot, 

que não foi levada em consideração pelos serviços de controle social descritos 
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no caso, mas, enfatizada por Pai como uma justificativa para não realização 

“dos cuidados” exigidos para com seus filhos: “nem podia deixar de trabalhar, 

aí tive que levar. A senhora sabe que eu crio eles sozinho e dependo desse bico 

pra manter eles”. Essa desconsideração dos serviços sociais de problemas 

relativos à falta de trabalho e miséria, segundo Robert Castel, aponta para a 

instalação da insegurança social em nossa sociedade. 

A insegurança social não alimenta somente a pobreza. Ela age como 
um princípio de desmoralização, de dissociação social à maneira de 
um vírus que impregna a vida cotidiana. Dissolve os laços sociais e 
mina as estruturas psíquicas dos indivíduos. [...]. Estar numa 
insegurança permanente é não poder nem controlar o presente, nem 
antecipar positivamente o futuro. É a famosa “imprevidência” das 
classes populares, incansavelmente denunciada pelos moralistas do 
século XIX. Mas como poderia aquele que é corroído todos os dias 
pela insegurança projetar-se no futuro e planejar sua vida? A 
insegurança social faz dessa vida um combate pela sobrevivência dia 
após dia, cuja saída é cada vez mais incerta. Poderíamos falar de 
desassociação social (o contrário do coesão social) para dar um nome a 
este tipo de situação, como a dos proletários do século XIX, 
condenados a uma precariedade permanente por falta de ter o 
mínimo controle sobre o que lhes acontece.(CASTEL, 2005, p.31) 

  

A precarização do trabalho não foi levada em consideração pelos 

serviços de proteção social que vigiavam Pai. Por mais que ela se mostrasse 

presente em sua justificativa e em seu modo de viver, as práticas de proteção 

continuavam se atualizando sem encarar essa chaga que corrói qualquer 

tentativa de “instauração de bem-estar”. Como disse a técnica de saúde: “Pai 

nunca cumpre com nossos acordos. Ele não traz a menina para as consultas, 

nunca está em casa quando vamos levar a medicação e nem vem medicá-la 

no posto. É um irresponsável. [...] Aquela criança precisa de boa alimentação 

e cuidados com a higiene, se ele continuar nessa negligência é capaz da 

menina morrer”. Tal cobrança se caracteriza mais como uma violência do que 

outra coisa. Higiene, alimentação saudável? Pra alguém que sobrevive como 

catador de lixo? Ironia mais que perversa, violenta ao extremo.   

Castel (2000) fala que a instabilidade do emprego está se fixando como 

regime dominante na organização do trabalho, é ela que alimenta o desemprego 
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e força certa condição de vulnerabilidade para aqueles que estão nessa 

flutuação de trabalho. O maior problema apontado pelo autor é que essa 

condição de vulnerabilidade está se estabilizando; há um perfil de pessoas que 

poderiam ser chamados de sobrantes, que não serão integrados ou inseridos em 

relações de utilidade social, em relações de interdependência com o conjunto da 

sociedade. Esses sobrantes não chegam nem a se encontrar numa condição de 

explorados, estão numa condição de inutilidade mesma. Homens e mulheres 

em “idade produtiva” invalidados pela conjuntura econômica e social dos 

últimos anos. E o que a proteção social tem haver com isso?  O que os serviços 

de assistência social e de saúde têm a ver com isso? 

Na análise de Castel (2010), o trabalho não é tomado enquanto relação 

técnica de produção, mas como um suporte privilegiado de inscrição na 

estrutura social. Isso porque, há uma forte correlação entre o lugar ocupado na 

divisão social do trabalho e a participação nas redes de sociabilidade e nos 

sistemas de proteção que “cobrem” um indivíduo diante dos acasos da 

existência. Desse modo a associação trabalho estável – inserção relacional sólida 

caracteriza uma área de integração. Lógica invertida nos casos em que a 

ausência de participação em qualquer atividade produtiva e o isolamento 

relacional conjugam seus efeitos para produzir a exclusão, ou a chamada 

desfiliação. Assim, a vulnerabilidade social se torna uma zona intermediária, 

instável, que conjuga a precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de 

proximidade.  

A nova questão social hoje parece ser o questionamento desta função 
integradora do trabalho na sociedade. Uma desmontagem desse 
sistema de proteções e garantias que foram vinculadas ao emprego e 
uma desestabilização, primeiramente da ordem do trabalho, que 
repercute como uma espécie de choque em diferentes setores da vida 
social, para além do mundo do trabalho propriamente dito (CASTEL, 
2000, p.239-240).  

 

O mesmo autor continua sua problematização da questão social 

buscando entender como a configuração da sociedade salarial, que era rodeada 
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e atravessada de proteções, direito do trabalho, seguridade social etc., está 

sendo condicionada por processos como a internacionalização do mercado, a 

mundialização, as exigências crescentes da concorrência e da competitividade, 

tornando o trabalho o alvo principal da redução de custos, que se encontra num 

paradoxo: minimizar o preço da força de trabalho e, ao mesmo tempo, 

maximizar sua eficácia produtiva. Segundo Castel (2000), a flexibilização é 

ponto crucial na tradução dessas exigências. Ela assume duas formas. A 

flexibilidade interna à empresa que impõe a adaptabilidade da mão-de-obra a 

essas situações novas e que expulsa os que não são capazes de se prestar a essas 

novas regras do jogo. E, também, a flexibilidade externa que conduz a 

subcontratação fora da grande empresa de uma parte das tarefas, em geral sob 

condições mais precárias, menos protegidas com menos direitos. Desse modo a 

instabilidade do emprego vai substituir sua anterior estabilidade como regime 

dominante da organização do trabalho. Sem dúvida, um desafio atual 

gravíssimo, que aliado a precarização do trabalho alimenta o desemprego e faz 

com que essa situação de fragilidade do trabalho force as pessoas a se 

encontrarem numa condição de vulnerabilidade. É por isso que as proteções 

construídas pelo Estado, garantidas pela lei, têm tanta importância. Se o estado 

não assumir para si o problema, o mercado é que não vai. 

 

4.  Artifícios para lidar com a vigilância 

 

As denúncias a Pai cessaram. Elogios alcançavam o Conselho Tutelar. 

Visitas regulares ao posto de saúde, frequência ótima na escola, casa 

bem zelada, crianças aos cuidados de amigos. Atitudes despontadas 

depois da audiência com o promotor de justiça. Perderia a guarda dos 

filhos, no caso de algum deslize. Trabalho social eficiente.  

- Bom dia doutoras! Tenho uma novidade pra vocês! Eu estou 

arrumando um emprego em Palmeira dos Índios. Lá eu tenho 

familiares que podem tomar conta dos meninos enquanto eu 

trabalho, e já tô até de olho num lugarzinho pra morar vizinho a 

casa de minha tia. 
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- Então é por isso que estava tentando alugar sua casa aqui? Nem 

nos avisou, sabe que está sendo vigiado. (perguntou a assistente 

social) 

- Foi por falta de tempo. Eu tô correndo muito nesses dias pra 

resolver essas coisas, assim que resolvesse viria avisar vocês. 

- Temos que saber aonde vai pra poder fazer contato com o 

conselho tutelar, o CRAS e com a secretaria de saúde da cidade 

pra manter o acompanhamento de seus filhos. Traga-nos o 

endereço de onde vai morar pra que possamos realizar essa 

transição de acompanhamento. (disse a psicóloga) 

- Certo, trarei logo, logo o endereço. As coisas serão muito melhores 

agora. Vai dar tudo certo, vou poder cuidar direitinho das 

crianças.  

-Estamos felizes por estar mudando de emprego, vai fazer muito 

bem as crianças e a você. Boa sorte com essas mudanças! (falou a 

assistente social) 

Apressado e ofegante chegou ao CRAS noutro dia em horário de almoço. 

Havia sido convocado naquela manhã.  

- Soube que está fazendo sua mudança hoje, e não nos 

avisou?(falou a psicóloga) 

- Ô doutora me desculpe, tá tudo tão corrido. Olhe, trouxe o 

endereço de onde vou ficar pra senhora, tome aqui. 

-Mas, esse endereço é de outro estado? 

-Sim, é que apareceu uma oportunidade melhor ainda nessa 

cidade, vou ter um salário melhor, e vai dar pra cuidar melhor dos 

meninos. 

- Como apareceu essa oportunidade? E vai trabalhar com quê? 

- Tenho um amigo lá, ele que me arrumou. Nem sei direito ainda, 

sei que vou ajudar ele no trabalho dele. 

- Nem sabe o que vai fazer? Bom, mesmo assim, boa sorte! 

- Obrigado doutora, lá as coisas vão ser mais fáceis. É cidade 

grande, tem mais oportunidades se essa não der certo. Mas, sei que 

vai dar. Olhe, preciso ir, vou confirmar o frete. A senhora já tem o 

endereço aí, né? 
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Era uma cidade de grande porte na Bahia, de comércio forte, com 

muitas lojas e empresas instaladas no lugar. Comparada com Igaci que 

só tinha agricultores pobres e um punhado de gente trabalhando na 

prefeitura, parecia oferecer melhores chances. Até poderia, se o bairro e 

a rua que se encontravam descritos no endereço existissem. Pai e seus 

filhos sumiram no mundo. 

 

*** 

 

Seria a evasão uma atitude astuciosa de Pai? Donzelot (2001) já 

identificava artimanhas inventadas pelas “famílias inestruturadas” para não 

perderem seus filhos ou receberem punições. Elas se esforçavam em produzir 

os sinais exteriores de moralidade esperados, tais como cartas atestando 

profundo arrependimento e a determinação de viver corretamente, tratamentos 

de desintoxicação, faxina na casa nos dias que se suspeitava receber as visitas 

dos técnicos, mudança de casa, tudo para aparentar uma vontade de 

cooperação com os serviços de tutela. Corpos indisciplinados, que só contam 

com a inteligência astuciosa para identificar a ocasião de vencer o forte, nada de 

gladio, mas muito de esperteza. Atitudes que apontam maneiras de enfrentar o 

controle social, de sair da condição de docilidade. Atitudes que Foucault (2008) 

chamaria de „contracondutas‟,  

algo que poderíamos chamar de revoltas específicas de conduta, aqui 
também deixando à palavra „conduta‟ toda a sua ambiguidade. São 
movimentos que têm como objetivo outra conduta, isto é: querer ser 
conduzido de outro modo, por outros condutores e por outros 
pastores, para outros objetivos e para outras formas de salvação, por 
meio de outros procedimentos e de outros métodos. São movimentos 
que também procuram, eventualmente em todo caso, escapar da 
conduta dos outros, que procuram definir para cada um a maneira de 
se conduzir (p.257).  

  

Com outra designação Guattari (2011) também fala de contraconduta, 

resistências, enfrentamentos. Antes considera o processo de subjetivação 

capitalística como sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas 
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produtivas, as grandes máquinas de controle social e as instâncias psíquicas que 

definem a “maneira certa” de perceber o mundo, disseminada pela linguagem, 

pela família e por equipamentos instalados na sociedade. Porém, segundo ele, 

existem aqueles que ainda não incorporaram o processo capitalístico como a 

“maneira certa” de viver. Tais como, sociedades “arcaicas”, crianças não 

integradas ao sistema, gente que está em hospitais psiquiátricos e não 

conseguem/querem entrar no sistema de significações dominante, exemplos 

que apontam uma percepção de mundo inteiramente diferente daquela que a 

perspectiva dos esquemas dominantes costuma ter. O que significa que há 

muitos modos de subjetivação do mundo, extremamente importantes para as 

pessoas que deles se servem, mas principalmente, para apontar a possibilidade 

de uma sociedade de outro tipo. É necessário considerar que a subjetividade é 

essencialmente social, e assumida e vivida por indivíduos em suas existências 

particulares. No entanto, o modo pelo qual os indivíduos vivem essa 

subjetividade oscila entre uma relação de alienação e opressão, em que o 

indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe, ou uma relação de 

expressão e criação em que o indivíduo se reapropria dos componentes da 

subjetividade e produz um processo que o autor denomina por singularização.  

 

Tudo o que é do domínio da ruptura, da surpresa e da angústia, mas 
também do desejo, da vontade de amar e de criar, deve se encaixar de 
algum jeito nos registros de referências dominantes. Há sempre um 
arranjo que tenta prever tudo o que possa ser da natureza de uma 
dissidência do pensamento e do desejo. Há uma tentativa de eliminar 
aquilo que eu chamo de processos de singularização. Tudo o que 
surpreende, ainda que levemente, deve ser classificável em alguma 
zona de enquadramento, de referenciação (ibid, p.52).  

 

Dizem que há sempre algo precário, de frágil nos processos de 

singularização; estão sempre correndo o risco de serem recuperados, a exemplo 

de uma institucionalização. Por isso, é importante considerar que “a tentativa 

de controle social, através da produção da subjetividade em escala planetária, 

se choca com fatores de resistência consideráveis, processos de diferenciação 
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permanente que eu chamaria de „revolução molecular‟. Mas o nome pouco 

importa”. (ibid p.54) 
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A infância perigosa – ou O velho esmalte rosa das unhas 

 

1. Judicialização e Periculosidade 

 

Cabia de tudo naquelas caminhonetas. Alimentos, animais, material de 

construção, equipamentos agrícolas, brinquedos, bicicletas, de tudo um 

tanto e gente de todo tipo. As ruas do centro de Igaci ficavam tomadas 

por elas, eram muitas. O único espaço que não lhes cabia era aquele 

destinado à feira-livre. Iam embora apinhadas, quase sem velocidade. 

Subir na carroceria demandava muito esforço e ajuda, criava uma 

mobilização coletiva para encaixar toda a gente e seus produtos. 

Atração que se repetia nas manhãs de segunda-feira.  

Da entrada do CRAS se via aquela movimentação, o desce e sobe de 

gente e mercadorias. O serviço também tinha garantido seu dia mais 

movimentado. O povo da Zona Rural, encaminhado pelos outros 

serviços públicos, aproveitava o dia de feira para resolver suas 

pendências, a maioria vinha do Conselho Tutelar. Numa manhã de 

segunda-feira, a menina-moça e seus pais foram levados pelos 

conselheiros ao CRAS. Um caso antigo de exploração sexual. Quando 

criança, os pais já faziam da filha um investimento rentável. O 

problema tinha 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.  

O pai. Homem agreste, devia ter 40 anos de idade. Maltrapilho, pele 

queimada de sol, barba crescida, cabelos desgrenhados, forte cheiro de 

suor e cachaça. O ambiente fechado da sala ficou pesado com os odores 

exalados pelo homem. 

- Olhe, eu queria dizer que estou muito feliz que a senhora tá 

cuidando da minha filha, viu? Eu gosto muito dela e sei que vocês 

vão fazer de tudo por ela. Fico muito agradecido, de verdade! 

- É nosso trabalho, não precisa agradecer! Mas, me conte como ela 

voltou pra casa? (perguntou a psicóloga) 

- Eu fui buscar ela. Eu sei que eu fui errado em ter feito isso. Mas 

sabe, a bichinha fazia muita falta e tava sofrendo muito naquele 

lugar. Lugar de filho é em casa com a família, num é mesmo? Eu 

sei que eu errei, mas, foi com boa intenção. A senhora me desculpe! 
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- Bem, o que eu sei é que o senhor descumpriu uma ordem judicial 

que exigia a permanência da sua filha no abrigo, e isso pode lhe 

causar muitos problemas. Pode até ser preso. Além do mais, sua 

filha estava num abrigo por que o senhor a oferecia pra um homem 

em troca de dinheiro. 

- Nunca fiz isso doutora! É coisa que o povo fala, eu nunca faria 

mal a um filho meu. Eu gosto demais dessa menina, quero só o 

bem dela. Não acredite nisso não! Tô dizendo a verdade, eu sei que 

a senhora vai entender. (respondeu exaltado, quase levantando da 

cadeira) 

- Por enquanto, sua filha vai ficar sob a vigilância dos 

conselheiros.  Vai voltar a estudar. Não vai poder sair à noite, 

frequentar o bar do „riachão‟ ou o posto de gasolina. Se ela 

desobedecer, volta para o abrigo e nós responsabilizaremos o 

senhor e sua esposa.  

- Ela não vai nesses lugares não, vou deixar ela presa em casa, só 

vai sair pra escola. Quero ver ela me desobedecer! Vou fazer tudo 

isso aí que a senhora tá dizendo.  

A mãe. Mulher gorda, ruiva, pele avermelhada. Esfarrapada, suava 

muito e cheirava a azedo.  

- Olhe doutora, eu falei pro homem que ele tinha de ir no Conselho 

antes de ir buscar a menina, pra não dar problema de novo com o 

juiz. Mas, ele num escuta eu não, faz o que quer ele. Eu não posso 

fazer nada! 

- A senhora é tão responsável por ela quanto seu marido. Se 

desobedecerem as orientações vocês dois serão responsabilizados. 

Não vai acontecer como na outra vez que vocês não foram punidos! 

(disse a psicóloga) 

- Olhe, eu num tenho nada com isso não, desde de antes. Eu dizia 

a ele que num levasse a menina pro homem, mas ele nunca me 

escuta doutora. É um ignorante aquele homem, só faz o que quer, 

se eu dizia qualquer coisa ele me mandava me calar. Aí eu ia fazer 

o quê? 

- A senhora podia ter vindo ao Conselho logo quando isso começou! 

O que vocês fizeram é um crime. E essa fuga é um problema sério. 

A senhora vai ter que proibi-la de sair à noite para evitar que ela 
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frequente os pontos de prostituição. Espero que assuma sua 

responsabilidade!  

- Vou sim. Num quero mais problema não senhora! 

A menina-moça. Morena, corpo torneado, estatura mediana. Bonita, 

mostrou-se vaidosa. Usava roupas da moda, maquiagem, brincos e 

anéis. Parecia seu modo habitual de se apresentar. Uma mulher. 

- Sua atitude infringiu uma determinação da justiça, você sabe 

que está numa situação irregular. Por que fez isso? (perguntou a 

psicóloga) 

-Eu fugi por que quis! Tava cansada de ficar naquele lugar ruim. 

Meu pai e minha mãe não iam nunca me visitar. Lá tinham 

meninas muito chatas, brigavam toda hora, aprontavam pra cima 

de mim, e eu que me lascava. Aí o patrão do meu pai de vez em 

quando ligava pra saber de mim, eu dizia a ele que queria sair, 

que não aguentava mais ficar lá. Ele me prometeu que resolveria. 

Aí passou um tempo e mandou meu pai ir me buscar. Foi assim. 

(respondeu irritadiça enquanto começava a retirar o velho esmalte 

rosa das unhas). 

-E por que esse homem te ajudou?  

- Porque ele é bom, gosta de mim. Pode não? 

- Certo, e como conseguiu sair? 

- A porta estava aberta, ficava sempre assim. A gente entrava e 

saia na hora que queria. Aí peguei minhas coisas e saí. (respondeu 

removendo o esmalte rosa). 

- Imagino que você não queira voltar pra lá? 

- Não, prefiro ficar com meu pai e minha mãe. (falou removendo o 

esmalte rosa). 

- Então é o seguinte, terá que voltar a estudar, o Conselho vai 

realizar sua matrícula na „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? 
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-(removendo o esmalte rosa, balançou a cabeça afirmativamente). 

- 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. 

-Tá! (pegou sua bolsa tiracolo e saiu) 

 

 

*** 

 

 No século XIX vai se estabelecer uma penalidade de tipo diferente, e 

Foucault (2003) diz que de modo mais insistente se fortalecerá, em vez da 

defesa geral da sociedade, o controle e a reforma psicológica e moral das 

atitudes e comportamentos dos indivíduos. A penalidade deixa de se preocupar 

em avaliar se o que os indivíduos fizeram está ou não em conformidade com a 

lei, e se direcionará para uma espécie de antecipação dos atos: com o que 

podem fazer, com o que são capazes de fazer, com o que estão sujeitos a fazer e 

com o que estão na iminência de fazer. Situação que insere no domínio da 

criminologia e penalidade 

a escandalosa noção, em termos de teoria penal, de periculosidade. 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 (ibid, 
p.85). 

  

A própria justiça não poderá efetuar essa espécie de controle penal 

punitivo dos indivíduos ao nível de suas virtualidades. Foucault (2003) diz que 

para a execução desse controle se estabelecerão uma série de outros poderes 

laterais, à margem da justiça, tais como a polícia e toda uma rede de instituições 
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de vigilância e de correção. A polícia cuidará da vigilância e as instituições 

psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas e pedagógicas cuidarão da 

correção desse indivíduo. Instituições pedagógicas como a escola, psicológicas 

ou psiquiátricas como o hospital, o asilo, etc., essa série de instituições será 

responsável por enquadrar os indivíduos ao longo da sua existência, de 

controlar sua periculosidade. Essa rede de poder que não é judiciário, mas que 

está atrelada a ele, deve assumir nesse momento a função não mais de punir as 

infrações, e sim, de corrigir virtualidades. 

 Um instrumento indispensável para o estabelecimento desse novo 

controle punitivo será o “exame psiquiátrico”.  

]...] as noções que encontramos perpetuamente em toda essa série de 
textos: “imaturidade psicológica”, “personalidade pouco 
estruturada”, “má apreciação do real”. Tudo isso são expressões que 
encontrei efetivamente nesses exames: “profundo desequilíbrio 
afetivo”, “sérios distúrbios emocionais”. [...]. Ora, que função tem esse 
conjunto de noções? Primeiro, repetir tautologicamente a infração 
para inscrevê-la e constituí-la como traço individual. O exame permite 
passar do ato à conduta, do delito à maneira de ser, e de fazer a 
maneira de ser se mostrar como não sendo outra coisa que o próprio 
delito, mas, de certo modo, no estado de generalidade na conduta de 
um indivíduo. Em segundo lugar, essas séries de noções têm por 
função deslocar o nível de realidade da infração, pois o que essas 
condutas infringem não é a lei. [...] São qualificações morais, isto é, a 
modéstia, a fidelidade. São também regras éticas. (FOUCAULT, 2001, 
p.20). 

 

 A partir do exame psiquiátrico, mesmo se houver acontecido o delito, o 

que vai ser punido pelo juiz, o ponto sobre o qual se assentará o castigo, serão 

as condutas irregulares, tomadas como a causa, o ponto de origem e o lugar de 

formação do crime. No caso do CRAS de Igaci, não se tratava de exame 

psiquiátrico, mas de um correlato que também determina ações contra o 

indivíduo: o relatório psicossocial. Cuja função, era exatamente de discriminar 

as condutas dos indivíduos e de seus familiares, destacando se estavam se 

comportando ou não de acordo com as orientações que as técnicas distribuíam 

durante as entrevistas. Foucault (2001) continua, afirmando que não será 

punida a infração. O juiz poderá impor a um indivíduo, uma série de medidas corretivas, de 
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readaptação e de reinserção, o ofício de punir será alterado pelo de curar. “O indivíduo é 

perigoso? É sensível à sanção penal? É curável e readaptável? Em outras palavras, a sanção penal 

deverá ter doravante por objeto, não um sujeito de direito tido como responsável, mas o elemento 

correlativo de uma técnica que consiste em pôr de lado os indivíduos perigosos, em cuidar dos 

que são sensíveis à sanção penal, para curá-los ou readaptá-los.” (ibid, p.31). 

  A normalização disciplinar vai primeiro colocar um modelo ótimo, 

construído em função de certo resultado. A operação dessa normalização vai 

consistir em procurar tornar as pessoas, seus gestos, seus atos, conforme a esse 

modelo, caracterizando como normal precisamente aquele capaz de se 

conformar a essa norma, e como anormal aquele que não for capaz. Assim é 

demarcada a relação entre normal e anormal, segundo Foucault (2008). No 

entanto, o que será fundamental na normalização disciplinar não será a 

diferença entre normal e anormal, e sim, a norma. Esta possui um caráter 

prescritivo, e é em relação à norma estabelecida que se torna possível a 

determinação e a identificação do normal e do anormal.  

A norma não se define absolutamente como uma lei natural, mas pelo 
papel de exigência e de coerção que ela é capaz de exercer em relação 
aos domínios a que se aplica. [...] é um elemento a partir do qual certo 
exercício de poder se acha fundado e legitimado. [...] a norma traz 
consigo ao mesmo tempo um princípio de qualificação e um princípio 
de rejeição. A norma não tem por função excluir, rejeitar. Ao 
contrário, ela está sempre ligada a uma técnica positiva de intervenção 
e de transformação, a uma espécie de poder normativo (FOUCAULT, 
2001, p.62). 

  

No Brasil os efeitos da disseminação das práticas de normalização são 

violentos e devastadores, principalmente no que diz respeito à infância. 

Sheinvar (2002) diz que a partir da república o ideal positivista vai prevalecer e 

instaurar critérios de normalidade para as relações sociais, designando aquelas 

que estorvem os segmentos sociais dominantes de „irregulares‟. Estas vidas 

discordantes do modo de vida tido como hegemônico, ou seja, a população 

pobre, passaram a ser perseguidas; instala-se uma prática política que desqualifica essa 

gente, e exime-se da responsabilidade de ter determinado a pobreza e as alternativas a ela. “O 
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Estado, ao declarar como „irregular‟ grande parte da população brasileira, através de mecanismos 

jurídicos, converteu a pobreza em hipótese de irregularidade. Tentou solucionar questões 

econômicas através de procedimentos „pedagógicos‟ e „terapêuticos‟, ao invés da alteração das 

condições de vida da população” (BONAMIIGO, 1998, p. 44). 

Na segunda metade da década de 1960, de acordo com Bonamiigo (1998), 

a aceleração do processo de urbanização impulsionou o êxodo rural e estimulou 

o povoamento das periferias das cidades em busca de melhores condições de 

vida. O mercado de trabalho não absorveu a mão-de-obra disponível, tanto em 

nível de quantidade quanto em nível de qualificação para o trabalho. Como 

consequência ocorreu um processo de pauperização de amplos segmentos da 

sociedade. A população pauperizada passa a ser vista como “grupo 

marginalizado” e “grupo perigoso”, inclusive para a “segurança nacional”, 

constituindo-se objeto de estudo e intervenção. Esse contexto favorece uma 

prática que permeou a história de todo o atendimento voltado para a criança e 

adolescente pobre, a associação das características da delinquência com as 

características da pobreza, como se houvesse uma evolução linear de “criança 

pobre” para “bandido”. 

Nos “julgamentos” médicos havia a preocupação explícita, no começo 
do séculos XX, com as chamadas “crianças anormais”, não tanto por 
querer incluí-las em estabelecimentos especializados, praticamente 
inexistentes, mas pelo que passaram a significar socialmente. De 
início, não por sua incapacidade para o trabalho ou sua recuperação, 
mas pelo perigo social que representavam suas tendências para a 
perversão sexual e o crime, quando adultas. [...]. Os eugenistas do 
século XX, estes sim, é que, julgando-as portadoras de perigo social, 
propuseram sua extinção. (LOBO, 2008, p. 78-79). 

 

A criança representava uma ameaça nunca antes descrita com tanta 

clareza. Rizzini (2008) fala que a inocência da criança é colocada em questão. 

Elementos de crueldade e perversão são descobertos na alma infantil. A criança 

passa a ser representada como delinquente e deve ser afastada do caminho que 

conduz à criminalidade, às escolas do crime, aos ambientes viciosos, 

especialmente, afastada das ruas e das casas de detenção.  Uma visão 
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ambivalente em relação à criança torna-se dominante no contexto das 

sociedades modernas.  

 

No Brasil, ao final do século XIX, identifica-se a criança, filha da 
pobreza – „material e moralmente abandonada‟ – como um „problema social 
gravíssimo‟, objeto de uma „magna causa‟, a demandar urgente ação. Do 
referencial jurídico claramente associado ao problema, constrói-se 
uma categoria espécifica – a do menor – que divide a infância em duas 
e passa a simbolizar aquela que é pobre e potencialmente perigosa; 
abandonada ou „em perigo de o ser‟; pervertida ou „em perigo de o ser‟... 
(ibid, p.26). 

 

A infância abandonada e a delinquência não se enquadram na norma, 

são referidas sempre em termos de vagabundagem e criminalidade, sob uma 

perspectiva policial. Scheinvar (2002) diz que esse modo de considerar a 

infância vai instalar um discurso de repressão sobre os jovens pobres 

justificando a necessidade de „sua‟ correção. O crime passa a ser tomado como 

um componente da vida dos pobres e, com esse argumento, as leis vão se 

pautar num discurso de “prevenção”, colocando-se como uma forma de 

amparo, tornando suas vidas um potencial crime. As leis e as normas visam, 

não apenas punir os acontecimentos definidos como irregulares, mas também 

conter as possibilidades que eles ocorram.  

 

2. O estigma do menor 

 

De todo canto da cidade dava pra avistar aquele morro, ficava do outro 

lado da rodovia estadual. No alto havia sido construída uma capelinha 

com traços de arquitetura gótica, de formas esguias e pontiagudas, 

chamava atenção sua beleza. A escalada era realizada por penitentes e 

católicos nos dias da festa da padroeira ou na sexta-feira da paixão. No 

pé da serra alguns casebres de taipa, cercados por plantações de milho. 

Os pais e avós da menina-moça moravam lá. O acesso era difícil, o 

carro ia até uma parte, o restante do trajeto exigia ultrapassar um 

caminho inclinado e estreito, bastante íngreme para os desavisados. As 

técnicas do CRAS e alguns conselheiros tutelares realizaram uma visita 
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surpresa à família da menina-moça. Denúncias recorrentes aliadas às 

investigações do conselho confirmaram que a menina não estava 

obedecendo às determinações, todas as noites descia para o posto de 

gasolina e para o bar Riachão acompanhada de seu “abusador”. O 

foragido tinha voltado à cidade para namorá-la. 

-Nós viemos conversar com a senhora sobre a menina. (Disse a 

Assistente Social). 

-Eu num fiz nada não, ela que não me escuta. Não posso fazer 

nada! (falou a mãe) 

-Não escuta por que a senhora se aproveita dos encontros dela com 

o „Estrangeiro‟. Recebeu dinheiro dele, não foi? (perguntou a 

conselheira) 

-Eu não, num tenho nada a ver com isso não. É coisa do pai dela. 

-Até parece que seu marido faz as coisas sozinho! Mulher, tanto 

problema e você ainda facilita os encontros da sua filha com 

aquele homem! (continuou a conselheira) 

- Onde está ela? (perguntou a psicóloga) 

- Quero falar com ninguém não! (sem parar pra conversar, 

esbravejou a menina que saiu irritada da casa da vó e entrou na 

casa dos pais). 

-Eu disse a ela pra não sair de casa a noite, mas ela num me 

obedece não. Foi simbora! Faz o que quer ela, eu num posso com 

ela não. E o pai não fez nada, o que eu ia fazer? (disse a mãe) 

Intimaram a mãe para que junto da filha comparecesse ao CRAS no dia 

seguinte. E seguiram até casa da avó para conversar sobre a tutela da 

menina-moça. Quem apareceu foi um irmão expulsando a equipe, 

argumentou que nem ele nem a avó tinham parte com aquele problema.  

No dia seguinte, a mãe foi ao CRAS. 

- Então, a senhora não trouxe sua filha, e nem seu marido veio? 

(perguntou a psicóloga) 

- Não senhora. Meu marido tá cuidando da casa de farinha do 

patrão, e a menina, num quis vir de jeito nenhum, disse que num 

tinha o que falar com ninguém não. Eu chamei, avisei que era 

ordem do conselho, mas ela num me escuta não doutora. Só 
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obedece o pai dela! Aí, eu vim, né? Não quero ter problemas, fiz o 

que pude, mas ela não quis vir. 

- A partir de agora, qualquer comportamento desobedecendo 

nossas orientações vai causar a volta dela ao abrigo. E a senhora e 

seu marido poderão ser culpabilizados, entende? 

- Sim senhora! 

 

*** 

 

 “Para garantia do futuro da nação: educai as crianças”. Rizzini (2008) fala, 

que tal proposta de governo transformada em ação, direcionada para a infância 

pobre, tinha por meta “educacional” moldá-la para submissão. Uma forma de 

continuar mantendo a massa populacional arregimentada, agora seguindo os 

moldes impostos pela demanda das relações de produção capitalísticas. Por esta 

razão o país optou por uma política predominantemente jurídico-assistencial de 

atenção à infância, em detrimento de uma política nacional de educação de 

qualidade. Essa prioridade política vai construir duas infâncias diferentes. “A 

primeira, associada ao conceito de menor, é composta por crianças de famílias 

pobres, que perambulavam livres pela cidade, que são abandonadas e às vezes 

resvalam para a delinquência, sendo vinculadas a instituições como cadeia, 

orfanato, asilo, etc. Uma outra, associada ao conceito de criança, está ligada a 

instituições como família e escola e não precisa de atenção especial” (BULCÃO, 

2002, p. 69). De um lado, o menor, mantido sob a tutela vigilante do Estado, 

objeto de leis, medidas filantrópicas, educativas-repressivas e programas 

assistenciais; do outro, a criança mantida sob os cuidados da família, para a 

qual estava reservada a cidadania. 

Obervava-se que, em geral até os idos de 1900, não se costumava fazer 
distinção entre a fase da infância e da adolescência. No início do 
século XX, ao contrário, aparecem menções ao púbere, ao rapaz e à 
rapariga, normalmente em associação ao problema da criminalidade. O 
termo delinquência juvenil, que anos mais tarde será muito frequente, 
tem no início do século, suas primeiras referências. Além disso, nota-
se o uso corrente do termo menor dotado de uma conotação diferente 
da anterior: torna-se uma categoria jurídica e socialmente construída 
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para designar a infância pobre - abandonada (material e moralmente) 
e delinquente. Ser menor era carecer de assistência, era sinônimo de 
pobreza, baixa moralidade e periculosidade. (RIZZINI, 2008, p.134) 

 

 “Assistir” e “proteger” os menores exigia que se tornassem alvo de 

minuciosa investigação; a partir da classificação de cada caso era definido o tipo 

de tutela mais adequado. Suas histórias eram escrutinadas. Tinham que ser 

registradas a filiação, a naturalidade, a residência, os precedentes, o estado 

físico e mental, a herança e relações familiares, a ocupação, a educação, a saúde 

a e moralidade. “A partir daí, chegava-se a uma classificação da criança ou 

jovem, procurando-se detectar o seu „grau de perversão‟: se abandonado ou 

delinquente, se vicioso, se portador de má índole ou más tendências, se vagabundo, 

pervertido, libertino (“ou em perigo de o ser...”)”( ibid, p.134-135). 

 No Brasil, entre crianças, jovens e adultos não havia distinção no que se 

referia à aplicação de penas, mesmo influenciado pelo direito romano, onde a 

menoridade constituía um atenuante para as penalidades. Bulcão (2006) aponta 

que a diferenciação das penalidades em função da faixa etária começou a ser 

alterada com a aprovação do Código criminal de 1830, que definiu diferentes 

estabelecimentos de responsabilidade penal e passou a diferenciar as penas 

aplicáveis a três faixas de idade antes dos 21 anos.  Para o menor de 14 anos, 

não tinha responsabilidade penal, no entanto, caso fosse comprovado que agia 

com discernimento, o Juiz poderia determinar que fosse recolhido às Casas de 

Correção até completar 17 anos. Entre os maiores de 14 anos e menores de 17, o 

menor julgado poderia cumprir pena como cúmplice. E a última faixa etária 

impunha o limite mínimo de 21 anos para que pudessem ser impostas penas 

drásticas, como as galés. Será o Decreto 17.943-A que vai consolidar as Leis de 

Assistência e Proteção aos Menores e criar o Código de Menores, retomando e 

ampliando os pontos tratados nas legislações anteriores. Da aliança entre 

médicos e juristas da época, nasceu o primeiro Código de Menores, de 1927, 

também conhecido como Código Melo Mattos. Data desta época a utilização do 

termo “menor”, não mais para os menores de idade de quaisquer classes 
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sociais, mas um determinado segmento: o pobre. “Esta marca presente nas 

subjetividades do brasileiro se impõe até hoje, mesmo quando, em 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), retira-o do seu texto integral. 

Infância e juventude, crianças e adolescentes são as designações que deverão ser 

utilizadas em substituição à categoria „menor‟” (COIMBRA, 2001, p. 92). A 

prática de judicialização infância pobre, no século XIX já indicava as violências 

por vir. 

O tribunal de menores não é uma jurisdição menor para menores, mas sim a 
viga-mestre de um gigantesco complexo tutelar, englobando além da pré-
delinquência[...], a Assistência Social à Infância [...] e uma boa parte da 
psiquiatria infantil. [...]. Nesse sentido, pode-se dizer que é o aparelho 
judiciário que fabrica seus delinquentes, já que aqueles que passam do 
registro tutelar para o registro penal, e que constituem uma grande 
parte dos delinquentes adultos, foram preliminarmente testados como 
refratários à ação normalizadora. Essa filtragem orienta para uma 
carreira de delinquentes aqueles que não quiseram jogar o jogo. A 
partir do delito ocasional de uma criança, ou do assinalamento, por 
pessoas bem intencionadas ou por especialistas reconhecidos, do 
perigo que ela corre em sua família, por causa da insuficiência de 
vigilância de que é objeto, desencadeia-se um processo de controle e 
tutela que a leva progressivamente a escolher entre uma sujeição às 
normas e uma orientação, dificilmente reversível, para delinquência. 
O importante, para o aparelho, é a identificação do indivíduo, sua 
inflexão para uma vida “sem história” ou para uma carreira 
delinquente repertoriada, e eliminar a surpresa em proveito da gestão 
tanto num registro como noutro. (DONZELOT, 2001, p. 105-106). 

 

 A família é uma peça chave, tanto pelo controle que exerce sobre os 

indivíduos quanto por ser uma formação social caracterizada pelo intimismo 

introduzido através da relação entre pais e filhos. Sheinvar (2002) fala que a 

presença coercitiva do Estado, na Era Vargas, visando o saneamento moral da 

juventude, é incisiva em relação às famílias. A Constituição de 1937, reforçando 

o Código de Menores, instaura a prática de destituir a guarda dos pais pobres, 

assumindo a responsabilidade de prover a subsistência dos filhos de 

“miseráveis”. Ao invés de oferecer apoio para que tais famílias mantivessem 

sua organização interna, o Estado vai desvincular pais e filhos, numa lógica 

punitiva que vai igualar criminosos e pobres. Rizzini (2008, p.71) diz ainda que sob o argumento 

do abandono moral, a família, literalmente taxada de infractora‟, “passa a ser acusada de cometer o 
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terrível crime de desencaminhar os próprios filhos ao invés de cumprir o dever de educá-los e 

perde para o poder público a paternidade dos filhos. A „sagrada responsabilidade familiar‟ de 

zelar pelos filhos claramente adquire o sentido de vigiar a infância como um dever patriótico”. No 

caso das famílias que se interessassem por sua coesão e organização interna, restava a 

obediência aos pressupostos moralistas do higienismo, que tinham como 

modelo perfeito de família a nuclear e intimista, e contrapunham em seus 

discursos a casa e a rua como principio de orientação saudável. Para cuidar da 

infância – o futuro da nação – a família tinha que ser modelada. 

A rua representava o lugar do desconhecido, do imprevisível, da 
paixão e da promiscuidade, enquanto aquela, a casa, era o local 
protegido, controlado, próprio para a intimidade, o silêncio e 
isolamento. O lar deveria ser padronizado, seus componentes 
deveriam exercer papéis pré-definidos: os pais deveriam ensinar as 
virtudes de um bom cidadão a seus filhos, assim como o gosto pelo 
trabalho, único meio de dignificação do homem. Por outro lado, a rua, 
foco potencial de doenças, era considerada como escola da 
vagabundagem e dos vícios, lugar de degeneração e que poderia levar 
um bom homem para a ociosidade” (BULCAO, 2006, p.41). 

  

No século XXI a infância continua sendo a bola da vez, mesmo que o 

anterior tenha sido considerado o “Século da Criança”. Ferreri (2009) fala que 

esse título é celebrado devido aos novos patamares a que foi levada a infância 

nesse período, recursos de natureza jurídica foram elaborados pela comunidade 

internacional com vistas a atender às necessidades singulares da condição de 

vida infantil.  Como a multiplicação de saberes e especialistas da infância, uma 

nova arquitetura para vida social dos pequenos através da escola, a proliferação 

de um gigantesco mercado de produtos infantis, etc. No entanto, foi a 

implementação de um sistema internacional de atenção jurídica para infância 

que se destacou. 

Quanto às providências no plano jurídico da infância, a ONU 
elaborou uma nova declaração de direitos: a Declaração Universal dos 
Direitos da Criança, aprovada em 1959. Nela se inscreve como 
inovadora a caracterização de “sujeitos de direitos” para infância, com 
pretensões de universalidade, igualdade e objetividade para a defesa 
desses direitos. Como quesito de postura incisiva, trouxe a ideia de 
criança como “prioridade política absoluta”, visando com isto a 
efetividade na proteção, enfatizando a promoção dos direitos e o 
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combate à exploração e ao abuso sexual. A já mencionada tentativa de 
ampliação da proteção em diferentes direitos, inspirada na tentativa 
conciliadora de direitos de liberdade e direitos sociais no modelo da 
Declaração de 1948, ficou caracterizada neste documento através da 
base doutrinária designada Proteção Integral (ibid, p.150).   

 

 

O documento menciona direito à liberdade. Mas qual seria o limite da 

autonomia infantil?  Os problemas relativos ao direito à informação, à opção 

educacional, à liberdade sexual, ao poder econômico e político e à escolha do 

ambiente do próprio lar, implementaram uma rede discursiva que não chegou 

até hoje num consenso geral. O pesquisador continua e aponta que o problema 

da autonomia, em termos jurídicos, traz críticas até para a nova Declaração 

(1959), que, tanto quanto na Declaração anterior, tratava muito mais de 

„direitos-créditos‟, como medidas de prestação do poder público, do que da 

definição dos direitos de liberdade. A questão da liberdade é tratada de forma 

imprecisa, mesmo na nova Declaração.  

Dotar a infância da condição de sujeito de direitos implicaria 
problematizar o próprio estatuto de “infantil”. A natureza dos direitos 
da infância levaria a impossibilidade de exercício imediato de direitos 
pela criança, direcionando para um direito de caráter tutelar. [...] A 
liberdade, entendida como elemento primordial da autonomia, fora 
reduzida, pois, a um potencial. Neste sentido, a liberdade no 
pensamento jurídico da infância acabou sendo substituída por um 
tipo de “afetividade”, uma proteção especial (FERRERI, 2009, p.137). 

 

O problema da autonomia está ligado à concepção de direitos na 

menoridade. Ferreri fala ainda que é justo a menoridade, a condição 

problemática para a liberdade do sujeito de direitos em geral, que a rigor, seria 

um sujeito de autonomia plena, capaz de responder por seus atos e seria dotado 

de responsabilidade jurídica na vida social. A menoridade, estatuto que 

caracteriza crianças e adolescentes, é tradicionalmente desprovida da condição 

plena de sujeito de direitos; por não responderem por seus atos – por serem 

temporariamente incapazes de arcar juridicamente consigo - não são tidos como 

sujeitos livres, e o que lhes resta é a “proteção especial”.  
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3. A internação 

 

É frequente no interior o dito: “em lugar pequeno tudo se sabe, não se 

passa nada escondido”. Sabedoria popular que carimba certo 

julgamento de valor às cidades pequenas. Dizem por aí que é um hábito 

provinciano, de povo desocupado que se interessa pela vida alheia. Mais 

um estigma para os miseráveis desempregados de Igaci, levados na 

rédea por uma gestão coronelística. Se há escrutinação de vidas, é a da 

pobreza.  

Menina-moça agia como lhe interessava. Não havia disciplinamento 

que lhe contivesse, proibições nada significavam. Suas atitudes logo 

eram anunciadas, o que para a justiça tinha muito valor.  

-Já soube psicóloga? Levamos a menina de volta ao abrigo. Como 

ela não obedeceu a nenhuma orientação durante esse tempo, na 

sexta-feira o promotor tava na cidade e o presidente do conselho 

levou o nosso relatório de acompanhamento. Imediatamente ele 

autorizou a volta da menina para o abrigo, de tarde fomos buscá-

la em casa para transportá-la até Palmeira. A assistente social foi 

também. Quando chegamos, a diretora do abrigo nos recebeu e 

encaminhou a menina pro quarto que ocupava antes. Foi o jeito, 

não dava pra continuar como estava. (falou uma conselheira em 

visita ao CRAS) 

- 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. 

(respondeu a psicóloga) 

A menina não aceitou voltar ao abrigo sem contrapartida. 

- Deu um trabalho convencer a garota a ir pro abrigo! Tive que 

conversar muito e fazer algumas promessas. (disse a assistente 

social) 

- E como conseguiu? (pergunta a psicóloga) 

- Tentei firmar uma relação de confiança, prometi que a situação 

seria passageira, que assim que as coisas se acalmassem ela 

voltaria pra casa, que veria uma forma dos pais irem visitá-la 

semanalmente, e dei meu telefone para que ela pudesse me ligar 
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quanto sentisse vontade. Assim, não foi preciso usar nenhuma 

atitude violenta para levá-la ao abrigo. 

   

A princípio, a atitude da assistente social serviu para acalmar menina-

moça. Sentiu-se segura e começou eventualmente a ligar para a técnica, 

parecia gostar de falar com ela. Contava sobre o que estava fazendo e 

precisando, o que logo era providenciado. Mas, as ligações ficaram 

muito frequentes, acontecendo em horários fora do expediente de 

trabalho, tornando-se incômodas, principalmente por que sempre 

questionava o dia que sairia do abrigo. A técnica parou de atendê-la, e 

os contatos foram diminuindo, diminuindo até cessar.  

 

*** 

 

O Direito de Menores no país institui uma política pautada num discurso 

preventivo, a partir do trinômio assistência-prevenção-proteção se torna uma 

política com fins corretivos disfarçada de efeitos preventivos. Camuflada num 

discurso que fala de „proteção‟, a punição da infância e adolescência pobre, 

representada pela figura do menor, aponta como prioridade a defesa social.  

Sheinvar (2002) diz que é a partir da década de 1920 que o Estado irá organizar 

a assistência à infância abandonada e delinquente, em termos de 

vagabundagem e criminalidade e numa perspectiva policial. As discussões que 

vão circular nesse momento no país se debruçarão sobre a diminuição da idade 

da imputabilidade penal e da definição de sanções específicas para a infância 

delinquente, influenciadas pelo debate internacional centrado numa política de 

vigilância-disciplina-proteção. Será o Código de Menores de 1927 que vai 

materializar no Brasil essas „precauções‟. 

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 
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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. 
(ibid, p.96-97) 

 

 Sheinvar aponta ainda que através de aparelhos de vigilância e correção, 

o controle judiciário, em nome da periculosidade e da prevenção, estabelecerá 

um jogo perverso em que “o judiciário diz „apenas‟ aplicar a lei e os 

equipamentos sociais afirmam „apenas‟ executá-la” (ibid, p.93).  Uma prática 

totalmente conexa e cúmplice. Em nome do cumprimento da lei, esses domínios 

administrativamente independentes, justificam a falta de respeito, a submissão 

e a desqualificação com que tratam os pobres que caem em suas malhas.  

 A chamada „ação moralizadora‟, consistia em transformar vício em 

virtude. A busca pela „regeneração‟. A possibilidade de cura existia para todos e 

o caminho se daria a partir da „correção‟, „reabilitação‟ e „reeducação‟. Seguindo 

o discurso médico como paradigma da ação civilizadora, a solução estava em 

seguir a fórmula de abolir as punições estéreis substituindo-as por medidas de 

educação e correção, praticando a profilaxia contra o delito e contra a 

criminalidade. Rizzini (2008) continua, dizendo que 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). (ibid, p.20). 

   

A aliança firmada entre Justiça e Assistência deu origem à ação tutelar do 

Estado, legitimada pela criação de uma instância regulatória da infância, o Juízo 
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de Menores, e por uma legislação especial, o Código de Menores. Essa aliança 

se auto-sustenta porque suas ações são complementares. Inscritas na lógica do 

modelo filantrópico, que buscava o saneamento moral da sociedade, tornam-se 

politicamente viáveis ao servir com a função regulatória de enquadrar os 

indivíduos, desde a infância, à disciplina e ao trabalho. 

O discurso dos juristas interessados na infância se apoia na trilha 
médico-filantrópica de intervenção sobre os pobres para abrir seu 
próprio caminho. A ação dirigida aos menores segue, em linhas 
gerais, a seguinte estratégia: a) divulgar o quadro alarmante do 
aumento da criminalidade, mostrando o perigo do contágio (crianças 
vivendo entre viciosos, enveredando pelo caminho do crime...); b) 
comprovar que a origem do problema estava na família que, por 
crueldade ou por incapacidade, abandonava os filhos à própria sorte 
ou os explorava, incutindo-lhes o ...germem do vício; c) indicar como 
solução a „prevençao social‟ (“obra moralizante e salutar”), através de 
dois veios que marcarão a ação jurídico-social dirigida à infância: 
elaboração de uma legislação específica que permitisse a livre tutela 
do Estado sobre a criança; e controle da ação social (pública e privada) 
considerada adequada para cada caso, cumprindo a dupla função 
(filantrópica e jurídica) – de assistência e proteção, da infância e da 
sociedade. (RIZZINI, 2008, p.121-122). 

 

 A prática judiciária vai ser produzida a partir da incorporação de um 

discurso pedagógico e a partir da ação especializada dos trabalhadores sociais. 

Sheinvar (2002) fala que os laudos dos especialistas dos aparelhos de vigilância 

e correção tornam-se cada vez mais poderosos e os especialistas cada vez mais 

integrados à estrutura do judiciário. E a partir daí, além do aspecto disciplinar 

da família, serão considerados “distúrbios” desde problemas de saúde (doenças 

como tuberculose, sífilis, alcoolismo, etc.) até o comportamento moral 

(criminalidade, prostituição, etc.).  

A verdadeira instrução penal passa a ser, portanto, uma avaliação do 
menor e de seu meio por uma coorte de especialistas da patologia 
social. Avaliação que se transforma em ação após o julgamento. Mas 
só muda o nome. São os mesmos educadores, os mesmos assistentes 
sociais, os mesmos psicólogos que, em seguida, visitarão a família, 
intervirão junto à criança, enviarão relatórios regulares ao juiz, 
solicitando a reconsideração ou transformação da medida em função 
de suas impressões. [...] justamente os especialistas! Somente eles 
podem levantar a questão da necessidade de fazer com que uma 
criança passe de uma situação a outra, de tirá-la de sua família ou de 
nela recolocá-la, de deixa-la num I.M.P. ou de enviá-la para um abrigo 
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de menores, um internato de reeducação, um lar para jovens 
trabalhadores ou uma prisão (DONZELOT, 2001, p. 104).  

  

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. “Ao escolher políticas de internação para crianças 

abandonadas e infratoras, o Estado escolhe educar pelo medo” (p. 256). Em 

nome da educação ou da correção de comportamentos, esses estabelecimentos 

vão impor duas imagens: uma da sociedade disciplinar, onde os “desajustados” 

deverão ser enquadrados, e outra da sociedade transformada em ameaça, o 

lugar onde não se deve ir. 

O orfanato e a prisão para crianças e jovens são imagens que assustam 
quem está de fora deles e apavoram quem está dentro. Por isso, os 
reformadores não se cansam de constatar a ineficácia do internato 
como instituição capaz de corrigir os comportamentos ou reeducar o 
jovem prisioneiro para/pelo trabalho. Entretanto, desenvolvem 
programas para os políticos a partir de um circuito ininterrupto de 
seminários, estudos e publicações, propondo mudanças arquitetônicas 
e novos estilos de abordagem do problema prisional. Discutem os 
comportamentos criminalizáveis e os descriminalizáveis, sugerem 
rotinas ditadas pelas exigências históricas de cada época (que vai do 
ócio ao aprendizado de ofícios passando pela alfabetização) e 
redimensionam as penalizações. Mesmo considerando a prisão um 
“mal”, os reformadores, paradoxalmente, não se opuseram à 
introdução do seu modelo como corretivo comportamental ou como 
educador para jovens infratores. (PASSETI, 2000, p.356). 

  

A Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBM) é instaurada em 

1964, em plena Ditadura Militar. Tinha como objetivo mudar comportamentos 
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não pela reclusão do infrator, mas pela educação em reclusão, prevendo uma 

educação globalizada que formasse o menor para a vida em sociedade. Passeti 

(2000) aponta que do Código de Menores de 1927 até a PNBM, convalidada no 

Código de Menores de 1979, foram muitos anos usando a prática de internação 

para crianças e jovens. A ênfase já oscilou entre correção de comportamentos e 

educação para integração social, num momento enfatizava-se o atendimento 

especializado, agora o interdisciplinar, mas o que de fato estes desdobramentos 

criaram foi um diversificado setor de empregos para os especialistas do 

trabalho social, atingindo-se ou não as metas pretendidas com os internos. 

Chegou-se à era do tratamento “biopsicossocial”. Médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, sociólogos, dentistas, enfermeiros e educadores contratados para 

educar (ou seria reformar?) crianças e jovens nos internatos. No entanto, “a reforma não impediu a 

disseminação de violências praticadas em seu interior entre internos e pelas autoridades sobre os 

internos. Reiterou o estigma que associa pobreza e miséria a abandono e delinquência e fez do seu 

espaço uma „escola para o crime‟ sempre atualizada. As tentativas de fugas, por sua vez, 

chegaram a ganhar a dimensão de rebeliões” (ibid, p.359).  

O pesquisador finaliza dizendo que a relação caridade-crueldade no final 

do século XX no Brasil, a chamada nova filantropia, é redimensionada em três 

pontos: a contenção de programas sociais de Estado com parcerias não-

governamentais; a ação jurídico-policial de encarceramento de infratores como 

medida de prevenção geral contra violências levando à proliferação de prisões e 

à diversificação das penas como medidas socioeducativas; e a disseminação da 

ação contra violentadores de crianças e adolescentes. 

 

4. O enfrentamento 

 

Certo tempo depois, as novidades sobre o paradeiro de menina-moça 

logo chegaram aos ouvidos dos equipamentos públicos.   
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- Foram dizer no Conselho que no fim de semana a menina estava 

aí na cidade, nos mesmos lugares. Fugiu de novo! (disse uma 

conselheira) 

- Precisamos decidir como devemos agir, parece que essa menina 

não tem jeito mesmo! Ainda nem fomos fazer contato com ela. 

(falou outra conselheira) 

- Podemos conversar juntos com ela! (disse a psicóloga).  

Era início de tarde, a menina-moça chegou na hora marcada. Veio 

sozinha. Entrou no CRAS e logo se acomodou na sala de espera, sabia 

que estava sendo aguardada. Chegaram os conselheiros, dessa vez além 

das duas conselheiras, o presidente do conselho e outro conselheiro 

também apareceram. Não cabiam na sala de atendimento, tiveram que 

ir para sala de reuniões. As cadeiras estavam dispostas circularmente 

quando ela entrou na sala e se acomodou numa delas. 

- Boa Tarde! (falou a assistente social) 

- (em silêncio, com a cara amarrada menina-moça não deu 

resposta)  

- Você fugiu de novo, né mulherzinha? O que é que a gente faz com 

você, num tem jeito não! (falou o presidente do CT) 

- Fugi sim, e vou fugir sempre.  

-Foi verdade que no fim de semana você estava circulando nos 

lugares proibidos? (perguntou um conselheiro). 

- Foi.  

-Você num já sabe que não deve frequentar esses lugares? 

(perguntou novamente o conselheiro). 

-E daí?  

-Menina, a gente quer te ajudar, quer evitar que você volte a ser 

explorada sexualmente por seus pais e abusada por outros homens, 

queremos o seu bem. (disse uma conselheira). 

- É, estamos aqui pra te proteger. Por isso a gente proíbe você de 

frequentar esses ambientes. (falou a psicóloga). 

- Pois não adianta nada vocês proibirem. Eu vou sempre que 

quiser. Tô cansada de vocês se metendo na minha vida, não 
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ajudam em nada. Eu não quero que vocês se metam com as 

minhas coisas, eu faço o que quiser e tiver vontade. Se quiserem me 

prender, que prendam, podem chamar a polícia. Eu não tenho 

medo não, só sei que em mim vocês não mandam mais. (Mal 

terminou de bradar, levantou-se e foi embora).  

Todos na sala se entreolharam sem palavras. Desacontecidos ficaram e 

permaneceram. Até onde se teve notícia os trabalhadores sociais não 

mais tentaram disciplinar a menina-moça. 

 

*** 

  

As expressões „meio viciado‟, „devassidão de costumes‟, „instintos 

perversos‟, „falta de honra e educação‟ e „inclinação à malícia e à liberdade‟, nos 

últimos 150 anos, marcaram os julgamentos de médicos, juristas, membros do 

clero, jornalistas e literatos sobre as moças pobres, negras e brancas, no Brasil. 

Abreu (2000) fala que os olhares inquisitórios sobre a vida sexual dos pobres se 

tornou uma preocupação dos governantes e um assunto de interesse público, 

gerando inúmeros processos criminais. E como exigência da jurisprudência 

havia de ser resgatada, nos depoimentos, uma série de informações sobre o 

contraste cotidiano das relações amorosas dos jovens pobres, como os hábitos 

de sair à rua (com quem, para que lugares e em que hórarios), as diversões 

escolhidas, as formas de namoro, a prática das relações sexuais e até as 

sensações dos corpos nos encontros sexuais. 

 Para Foucault (1977) “cumpre-se falar do sexo como uma coisa que não se deve 

simplesmente condenar ou tolerar mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem 

de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se. 

Sobreleva-se ao poder público; exige procedimentos de gestão; deve ser assumido por discursos 

analíticos. No século XVIII o sexo se torna questão de „polícia‟” (p.27). Foram os discursos 

analíticos que multiplicaram as condenações judiciárias das perversões menores. A irregularidade 

sexual foi anexada à doença mental. Da infância à velhice foi definida uma norma do 

desenvolvimento sexual e classificados todos os desvios possíveis. Em torno 
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das mínimas fantasias, organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos 

médicos. Os moralistas e os médicos impuseram um vocabulário enfático de 

abominação.  

 

O poder sobre o sexo se exerceria do mesmo modo a todos os níveis. 
[...] encontrar-se-ia, em escalas diferentes apenas, uma forma geral de 
poder. Essa forma é o direito, com o jogo entre o lícito e o ilícito, a 
transgressão e o castigo. Quer se lhe empreste a forma do príncipe que 
formula o direito, do pai que proíbe, do censor que faz calar, do 
mestre que diz a lei, de qualquer modo se esquematiza o poder sob 
uma forma jurídica e se definem seus efeitos como obediência. Em 
face de um poder, que é lei, o sujeito que é constituído como sujeito – 
que é “sujeitado” – é aquele que obedece. À homogeneidade formal 
do poder, ao longo de todas essas instâncias, corresponderia, naquele 
que o poder coage – quer se trate do súdito ante o monarca, do 
cidadão ante o Estado, da criança ante os pais, do discípulo ante o 
mestre – a forma geral de submissão. Poder legislador de um lado, e 

sujeito obediente do outro (ibid, p.82). 

 

 O que fazer com as jovens desobedientes que tem no uso da sexualidade 

um espaço de inserção que as acolhe? 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. Forester (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 
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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)? (ibid, p. 59).  

 

Forester 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”. Por isso, é necessário não esquecer do 

[...] caráter estritamente relacional das correlações de poder. Elas não 
podem existir senão em função de uma multiplicidade de pontos de 
resistência que representam, nas relações de poder, o papel de 
adversário, de alvo, de apoio, de saliência que permite apreensão. 
Esses pontos de resistência estão presentes em toda rede de poder. 
Portanto, não existe, com respeito ao poder, um lugar de grande 
Recusa – alma da revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do 
revolucionário. Mais sim resistência, no plural, que são casos únicos: 
possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, 
planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao 
compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício; [...] são, portanto, 
distribuídas de modo irregular: os pontos, os nós, os focos de 
resistência disseminam-se com mais ou menos densidade no tempo e 
no espaço, às vezes provocando o levante de grupos ou indivíduos de 
maneira definitiva, inflamando certos pontos no corpo, certos 
momentos da vida, certos tipos de comportamento. (FOUCAULT, 
1977, p. 91-92). 

 

A menina-moça resistiu!? 
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Da pesquisa e outras indisciplinas 

 

1. Por uma pesquisa delinquente  

  

 Delinquência, infração e delito são termos que o dicionário Houass de 

Língua Portuguesa (v. eletrônica, 2009) define, respectivamente, como: 

desobediência às leis, regulamentos ou padrões morais; violação de normas; e 

transgressão da moral ou preceitos preestabelecidos. Termos em relação de 

sinonimia, sempre fazendo referência a uma espécie de ultrapassamento de 

barreiras e limites. Talvez, se deparar com tais termos gere algum desconforto, 

porque comumente são utilizados num sentido jurídico-depreciativo; aqui eles 

também depreciam e essa é a intenção. Portanto, para aqueles que não se 

deixam localizar, nem enquadrar, essas noções se tornam essenciais.  E não 

localizada nem enquadrada é esta proposta de pesquisa, desejante de ver “as 

pequenas ilegalidades não como margens necessárias da sociedade, mas como 

fulcro da batalha que aí se desenrola” (FOUCAULT, 2009a, p.275). Pensar-

ousar-fazer a pesquisa desviar das normas canônicas da instituição científica é, 

antes de qualquer coisa, assumir uma postura indisciplinada, como fez o 

menino Béasse diante do juiz de direito: 

[...] fez só uma breve aparição; sua notoriedade não durou mais que 
um dia. Era apenas a figura passageira das ilegalidades menores: uma 
criança de treze anos, sem domicílio nem família, acusada de 
vadiagem e que uma condenação a dois anos de correção sem dúvida 
colocou por muito tempo nos circuitos da delinquência. Teria com toda 
certeza passado sem vestígios, se não tivesse oposto ao discurso da lei que a 
tornava delinquente (mais em nome das disciplinas que em termos de 
código) o discurso de uma ilegalidade que permanecia rebelde a essas 
coerções. E que valorizava a indisciplina de uma maneira 
absolutamente ambígua como a ordem desordenada da sociedade e 
como afirmação de direitos irredutíveis. Todas as ilegalidades que o 
tribunal codifica como infrações, o acusado reformulou como acusação de uma 
força viva: ausência de habitat em vadiagem, ausência de patrão em 
autonomia, a ausência de trabalho em liberdade, a ausência de horário 
em plenitude dos dias e das noites. Essa defrontação da ilegalidade 
com o sistema disciplina-penalidade-delinquência foi percebida pelos 
contemporâneos ou antes pelo jornalista que lá se encontrava como o 
efeito cômico da lei criminal às voltas com os fatos miúdos da 
indisciplina. (FOUCAULT, 2009a, p.275, grifos nossos). 
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“Passar sem vestígios”, “não se opor ao discurso da lei” são atitudes de 

conformismo, de docilidade, de disciplinamento. A delinquência e a 

indisciplina só existem por que há aqueles que não aceitaram as normas e 

obrigações, que tentaram desviar-se delas. Mesmo se corriam o risco de serem 

capturados na próxima esquina; isso não os assustava, por que o sacrifício de 

insistir numa experiência outra, desobediente, se bastava em si, mesmo que a 

“notoriedade não durasse mais que um dia”. Assim é a intenção dessa pesquisa, 

sem pretensões megalomaníacas de produzir uma teoria capaz de mudar o 

mundo, mas com a intenção de produzir um discurso diferente do mesmo, um 

exercício de escrita-pensamento que possa dialogar entre os pares e causar 

alguma inquietação. Tentar “fazer da infração uma força viva”. 

 

*** 

  

A delinquência na produção do conhecimento não é uma prática de 

agora. Se uma genealogia fosse realizada, muitos infratores seriam encontrados 

ao longo do tempo, mas como esse não é o propósito aqui, apenas os comparsas 

desse delito (diga-se de passagem – desta pesquisa) terão seus nomes e práticas 

revelados. Eles têm participações em momentos diferentes nesse ato infracional. 

Os disparadores foram três. O primeiro indisciplinado é Paul Feyerabend, que 

em seu livro Contra o método (2007), oferece boas astúcias para problematizar o 

método. Tal autor, em termos gerais, defende o princípio anarquista do “tudo 

vale” como garantia de progresso na ciência. De acordo com ele, a história da 

ciência não consiste simplesmente em fatos e conclusões extraídas de fatos, ela 

também tem em si: ideias, interpretações de fatos, problemas criados por 

interpretações conflitantes, erros e etc. A partir de uma criteriosa pesquisa sobre 

os eventos e desenvolvimentos na história e filosofia da ciência, Feyerabend vai 

reconhecer que o progresso da ciência se deu mais por conta das violações de 
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regras metodológicas do que por sua aplicação inadvertida. Portanto, quando o 

autor propõe o princípio metodológico do “tudo vale” sua preocupação não é, 

como muitos críticos apontam, implantar o caos na ciência ou desvalorizá-la; ao 

contrário, é dar a possibilidade à ciência de se libertar de princípios fixos, 

imutáveis e absolutamente obrigatórios que restringem a produção de 

conhecimento. 

 Outro comparsa é Howard S. Becker, que defende a ideia de um modelo 

artesanal de ciência, em que cada trabalhador possa produzir as teorias e 

métodos necessários para o trabalho que está sendo feito. Tal pesquisador 

confronta com essa proposta a hegemonia nas ciências sociais de direcionar a 

metodologia convencional, as áreas de interesse e os tipos de métodos para os 

pesquisadores, sugerindo o que pode ser estudado ou a transformação dos 

interesses do pesquisador naquilo que pode ser definido por tais métodos.  

E o último comparsa, completando o trio dos disparadores, talvez os 

mais “descarado” dos três, senão, com certeza, o mais bem humorado, é Bruno 

Latour, que em seu livro A Esperança de Pandora problematiza “a produção da 

realidade na ciência”:  

 

Se os estudos científicos lograram alguma coisa, cuidava eu, 
seguramente foi acrescentar realidade à ciência, não o contrário. Em 
lugar dos pomposos cientistas dependurados nas paredes dos 
filósofos de gabinete do passado, nós pintamos personagens vivas, 
imersas em seus laboratórios, estuantes de paixão, carregadas de 
instrumentos, ricas em conhecimento prático, estreitamente 
relacionados com um meio mais vasto e trepidante. (LATOUR, 2001, 
p. 15) 

 

 O encontro com esse trio de disparadores da indisciplina se deu ainda na 

seleção de mestrado, seus textos faziam parte da bibliografia indicada para 

prova escrita. Um modo diferente de pensar produção do conhecimento, não 

me era familiar, na verdade se constituía numa forma de pensar ciência oposta 

àquela da graduação. Onde estavam as “cansadas” discussões sobre 

metodologia quantitativa e qualitativa? Aquela querela sem fim que tomava 

conta das disciplinas de método e pesquisa, cadê? Os textos não falavam disso, 
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discutiam outros problemas que ganharam gratuitamente atenção, me 

causavam inquietações que circulavam insistentes no juízo. Essa afetação 

parecia anunciar algo por vir. 

 E o algo veio. Iniciou-se o semestre letivo, duas disciplinas obrigatórias, 

uma delas: métodos de pesquisa em psicologia social. Um retrocesso. As 

discussões cansadas sobre metodologia quantitativa e qualitativa voltaram. 

Onde estava o trio indisciplinado? Eles nem faziam parte do programa da 

disciplina. Não faço ideia de como as coisas afins se aproximam, mas o grupo 

de alunos incomodados com a proposta da disciplina acabou se avizinhando. 

Os únicos quatro alunos de estados diferentes se aproximaram; tornamo-nos o 

“quarteto maledicente”, passamos toda a disciplina travando embates. Não nos 

conformávamos com aquela discussão vazia e superficial sobre produção de 

conhecimento. Queríamos problematizar nossos projetos de pesquisa, conversar 

sobre eles num espaço coletivo; tratar do que nos fazia estar ali numa sala de 

mestrado. Não propúnhamos reinventar a roda, mas, colocar em questão a sua 

produção. Enquanto muitos alunos pareciam familiarizados com as discussões 

e seguros de seus projetos, nós ainda estávamos “perdidos”, “desorientados”, 

“desacontecidos”. Não estávamos “prontos”, nem queríamos estar, talvez por 

isso reclamássemos tanto. Tal como Béasse, nossas “aparições foram breves”, 

mas insistentes. Insistência é uma palavra que cai bem para o „quarteto 

maledicente‟, o mestrado para nós foi uma experiência tatuada pela insistência. 

Insistimos em fazer da experiência de mestrado “a mais plena possível”, como 

diria Foucault, quisemos vivê-la do modo mais intenso, aproveitar pedaço por 

pedaço, mesmo sabendo que nessa comilança teriam as partes indigestas.  

Bem, foram os problemas com o pensar-fazer-pesquisa que aproximou o 

“quarteto”. Tínhamos questões parecidas, nossos trabalhos eram atravessados 

pela produção de narrativas, etnográficas ou não, mas que atrelava o processo a 

uma pergunta: Como escrever? Uns tinham pesquisa de campo com seus 

diários sendo feitos in loco e que não sabiam como transformar aquelas 

experiências em uma dissertação. Outros, e aqui me incluo, tinham memórias 
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de casos e acontecimentos que precisavam ser transformados em material de 

pesquisa. Enfim, o problema comum que puxou o „quarteto maledicente‟ foi o 

do pensar-fazer-escrita. Como tática para resolver esta pendenga propusemos 

àqueles alunos que tivessem questões afins, se juntarem para formar grupos de 

discussão. Alguns poucos se arriscaram. O “quarteto” se arriscou na discussão 

sobre escrita. Mas, não normatizamos horários e datas de encontro, de pronto já 

sabíamos que não daria certo entre nós. Um funcionamento outro se inventou a 

partir da disponibilidade dos maledicentes, conversávamos em mesa de bar, em 

encontros de corredor, no café da tia Salete, em bate-papo na internet, durante 

as refeições, etc. Trocávamos textos e liamos os textos uns dos outros. 

Misturamo-nos. 

A atenção ao pensar-fazer-escrita se tornou uma marca nos trabalhos dos 

maledicentes. Neste que arrisco, o pensar-fazer-escrita é destaque; trago um 

tanto das leituras, discussões e preocupações que nos acompanharam no 

processo de pesquisa, e que nos manteve ligados ao „pensamento-ação‟ da 

indisciplina e da delinquência. 

 

*** 

 

Jogadas as primeiras cartas da delinquência pelos comparsas 

disparadores e pelas atitudes dos “maledicentes”, logo um comparsa 

fundamental se mostra para temperar o caldo das inquietações acerca da 

produção de conhecimento, um indisciplinado por excelência: Foucault (2010) - 

“um empirista cego”. Ou seja, não se localizava nas duas maneiras convenientes 

de se conduzir, sejam elas: “ou se tem um método sólido para um objeto que 

não se conhece, ou o objeto preexiste, sabe-se que ele está ali, mas se considera 

que ele não foi analisado como devia, e fabrica um método para analisar esse 

objeto preexistente já conhecido”. (ibid, p. 230). Conduzia seu trabalho de modo 
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insensato, pretencioso, presunçoso e sob aparente modéstia, buscava objetos 

desconhecidos através de métodos não definidos. 

[...] eu sou, se quiserem, um empirista cego, quer dizer, estou na pior 
das situações. Não tenho teoria geral e tampouco um instrumento 
certo. Eu tateio, fabrico, como posso, instrumentos que são destinados 
a fazer aparecer objetos. Os objetos são um pouquinho determinado 
pelos instrumentos, bons ou maus, fabricados por mim. Eles são 
falsos, se meus instrumentos são falsos... Procuro corrigir meus 
instrumentos através dos objetos que penso descobrir e, neste 
momento, o instrumento corrigido faz aparecer que o objeto definido 
por mim não era exatamente aquele. É assim que eu hesito ou titubeio, 
de livro em livro. (FOUCAULT, 2010, p.229, grifo nosso).  

  

 A incerteza acompanha a produção de conhecimento, talvez isso 

aconteça por que não deveria ser a certeza (a verdade) o que se deve buscar. 

“Existem aqueles que procuram para encontrar, mesmo sabendo que eles 

encontrarão quase necessariamente algo diferente daquilo que buscam. Existem 

outros cuja busca é, precisamente, sem objeto”. (BLANCHOT, 2001, p. 63). 

Outro comparsa, mais poético, discute essa empreitada sem fim que é a busca.  

[...] a primeira significação da palavra encontrar não é de forma 
alguma encontrar, no sentido do resultado prático ou científico. 
Encontrar, é tornear, dar a volta, rodear. Encontrar um canto é tornear 
o movimento melódico, fazê-lo girar. Aqui não existe nenhuma ideia 
de finalidade, ainda menos de parada. Encontrar é quase a mesma 
palavra que buscar, que diz: “dar a volta em”. Encontrar, buscar, 
girar, ir em volta: sim, são palavras indicando movimentos, mas 
sempre circulares. Como se o sentido da busca fosse necessariamente 
um giro. [...] Encontrar é buscar em relação ao centro, que é o próprio 
inencontrável. [...]. A busca seria então da mesma espécie que o erro. 
Errar é voltar e retornar, abandonar-se à magia do desvio. O 
desencaminhado, aquele que saiu da proteção do centro, gira em 
torno de si mesmo, entregue ao centro e não mais cuidado por ele. 
(BLANCHOT, 2001, p.63-64) 

 

 Uma caminhada errante – sem intenção de abrir caminho, seguir 

caminho, nem produzir respostas - que inventa palavras desorientadas capazes 

de lançar falas movediças. Uma escritura movediça, sem pretensões de 

produzir algum conhecimento totalitário, mas, capaz de estimular o 

pensamento sobre o diferente do mesmo. Diante dessa intenção, como seria 
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possível produzir um trabalho acadêmico? Como escapar das normatizações ao 

mesmo tempo em que se é „obrigado‟ a obedecê-las? Talvez Deleuze aponte um 

caminho: 

O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Podem 
ser pessoas, [...], mas também coisas, plantas, até animais [...]. Fictícios 
ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios 
intercessores. É uma série. Se não formarmos uma série, mesmo que 
completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus 
intercessores para me exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim: 
sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê. 
(DELEUZE, 1992, p.160) 

  

Nunca se trabalha sozinho, e os intercessores dessa empreitada 

indisciplinar são tantos que não daria conta de nomeá-los, sem eles não seria 

possível inventar frestas que possam rachar a instituição científica ao mesmo 

tempo em que se está dentro dela. É nesse “flagrante delito de fabular” junto 

dos intercessores que “as pequenas ilegalidades se tornam um fulcro de 

batalha”. 

 

*** 

  

Uma pergunta se fazia constante nas aulas: Qual o seu método? Bem, 

enquanto muitos tinham esse problema definido, no meu caso, ele agravava-se. 

A exigência na disciplina de que os alunos tivessem seu método definido, não 

coincidia com a minha “ausência” de método, eu não tenho um. Na verdade, 

minha proposta de pesquisa não cabia em nenhum, mas esse problema não 

cabia naquele espaço. Os “maledicentes” inventamos um espaço pra essa 

questão comum, e a partir das nossas trocas veio a aproximação com a 

etnografia. Um modo de pesquisa novo pra mim, não o conhecia; parecia caber 

nalgumas ideias do meu trabalho. Diria que se tornou uma inspiração. 
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 De modo simplificado, a etnografia consiste num processo de imersão do 

pesquisador no campo, onde lá ele se mistura. E seu trabalho deriva do relato 

de suas experiências naquele espaço. A princípio, me avizinhei dessa forma de 

pesquisa. Intencionava transformar alguns acontecimentos que experienciei 

enquanto técnica de psicologia num Centro de Referência da Assistência Social, 

num município do interior de Alagoas, em material de pesquisa. O relato 

daquelas experiências era o que eu tinha para pesquisar. Então, transformar 

experiências em texto era um problema comum à etnografia, o que me 

aproximou desse modo de pesquisar, tornando-o minha inspiração inicial.  

 Para se afinar com a etnografia não bastava apenas entender seu 

funcionamento, mas as condições do seu surgimento, suas transformações e 

como ela havia se tornado um modo “privilegiado” de pesquisa na 

antropologia. James Clifford (2002) diz que até o final do século de XIX não era 

garantido ao etnógrafo o status de melhor intérprete da vida nativa. Viajantes, 

missionários, administradores e outros que haviam habitado o campo por mais 

tempo e aprendido melhor as línguas nativas eram os informantes privilegiados 

dos teóricos de gabinete, que viajavam apenas a partir de relatos das 

experiências vividas por tais informantes sobre os povos distantes.  

Emergiu durante a primeira metade do século XX uma autoridade 

cientificamente validada do etnógrafo, que agora vai a campo e constrói sua 

teoria a partir da sua experiência pessoal. Aconteceu uma fusão entre teoria e 

pesquisa empírica. Malinowski foi um protagonista nessa mudança. Sua longa 

estadia entre os trobriandeses e suas novas propostas de fusão entre teoria e 

pesquisa empírica foram reconhecidas pela comunidade científica naquele 

momento. De acordo com Sinder (2002), Malinowski considerava que os 

residentes brancos (missionários, administradores, comerciantes ou colonos) 

não possuíam mentes disciplinadas capazes de seguir „critérios metodológicos 

realmente científicos‟ para compreender as peculiaridades mentais e culturais 

dos nativos. A realidade deveria ser informada pelo „olhar da razão cientifica‟. 
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[...] A etnografia, ciência em que o relato honesto de todos os dados é 
talvez ainda mais necessário que em outras ciências, infelizmente nem 
sempre contou no passado com um grau suficiente desse tipo de 
generosidade. Muitos de seus autores não utilizam plenamente o 
recurso da sinceridade metodológica ao manipular os fatos e apresentam-
nos ao leitor como extraídos do nada. (MALINOWISKI, 1978, p.18. 
Grifo nosso.). 

 

A partir do deslocamento da produção de informações, sobre os nativos, 

dos informantes para os etnógrafos, percebeu-se a emergência de um 

paradigma científico que rompeu com o senso comum, cortando relações com 

discursos ideologicamente orientados ou etnocêntricos, e até negando-os. 

Sinder (2002) aponta que a partir dessa separação, negando competência e 

atribuindo parcialidade a essas outras estratégias de produção de verdade – 

fosse durante a coleta ou no momento da apresentação dos dados –, apenas o 

etnógrafo, embasado na „observação objetiva dos fatos‟, teria acesso à verdade 

dos povos nativos tendo, dali em diante, a ciência como guia. Movimento este, 

que aponta para o estabelecimento de uma nova relação entre o pesquisador e 

seu objeto, bem como entre o pesquisador e seus leitores.  

 A autoridade da totalização da verdade cabia ao pesquisador, que 

“mediante procedimentos genuinamente sinceros e científicos, alcançará a 

verdade final do grupo, que lá estava para ser desvendada.” (SINDER, 2002, p. 

94). A etnografia, nesse movimento de reelaboração da experiência nativa, tanto 

na relação do pesquisador com seu objeto, quanto na relação dele com seus 

leitores, aponta para o fato de sua validade científica ter se fixado na 

experiência individual de um sujeito que devia garantir confiabilidade a partir 

da sua “sinceridade metodológica”.  

[...] Esse amálgama peculiar de experiência pessoal intensa e análise 
científica (entendida nesse período tanto como “rito de passagem” 
quanto como “laboratório”) emergiu como método: a observação 
participante. Ainda que entendido de formas variadas, e agora 
questionado em muitos lugares, esse método continua representando 
o principal traço distintivo da antropologia profissional. Sua complexa 
subjetividade é rotineiramente reproduzida na escrita e na leitura das 
etnografias. (CLIFFORD, 2002, p.33. Grifo nosso) 
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O método de observação participante tornava indispensável o “eu estava 

lá” do pesquisador para garantir a autoridade experiencial como princípio de 

validação para etnografia. Tal princípio está baseado, segundo Clifford (2002, p. 

34), “numa „sensibilidade‟ para o contexto estrangeiro, uma espécie de 

conhecimento tácito acumulado, e um sentido agudo em relação ao estilo de um 

povo ou de um lugar”. Ou seja, ao contrário dos informantes que não eram 

considerados “bem treinados”, os pesquisadores nesse momento se tornam a 

única autoridade competente, a partir de sua experiência individual no campo, 

para produzir relatos válidos cientificamente sobre uma cultura estrangeira.  

No entanto, a antropologia passa a criticar o postulado da autoridade 

experiencial a partir da problematização da “neutralidade” e “objetividade” de 

tais relatos, a suposta “ausência” do pesquisador e a desconsideração de outros 

envolvidos nos textos etnográficos plantam uma incoerência nesse modo de 

pesquisa que depende da inserção no campo.  

[...] nos anos sessenta, depois da publicação póstuma do Diário de 
Malinowski (1967), tornou-se evidente que a experiência 
antropológica não era uma trivial “coleta de dados”, mas, o etnógrafo 
também resulta modificado por ela, de maneira que cada versão do 
outro é também uma construção do eu. A publicação do Diário 
produziu um forte impacto no âmbito da antropologia porque nele 
Malinowski se revela não como o observador participante dos 
Argonautas, tentando “aprender o ponto de vista nativo”, 
compreensivo, escrupuloso e generoso com o outro (Clifford, 1985, 
p138), um novo tipo de intelectual que acabaria com as distorções 
sobre os povos afastados (Canclini, 2004, p. 104), e sim como um 
sujeito atravessado por ambivalências em relação aos trobriandeses, 
de empatia misturada com desejo e aversão. (KLINGER, 2007, p. 77) 

 

Dessa forma o relato etnográfico deixa de ser considerado o meio 

transparente de revelação da experiência de campo, e assim, a antropologia 

passa a encarar os “problemas apresentados pela escritura, pela narração, e, 

sobretudo, pela tradução que os relatos mediadores de estrangeirismos 

envolvem” (CAIAFA, 2007, p. 146). É desencadeada uma crise na autoridade 

antropológica, um problema político se instaura nessa disciplina. 
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[...] apontar para o autor nos textos etnográficos não significa 
simplesmente denunciar a intromissão indesejada da retórica, da 
ficção e da subjetividade no reino da ciência (lugar da significação 
transparente, do fato e da objetividade). O mais importante será o tipo 
de autoridade que tal procedimento implica. Apontar o encontro 
dessas categorias anteriormente separadas não significa simplesmente 
um abalo na crença positiva da existência de uma ciência neutra que 
apresenta dados objetivos, mas principalmente na possibilidade de 
redistribuir as narrativas da verdade segundo novos eixos 

problemáticos. (SINDER, 2002, p. 112-113) 

  

A antropologia pós-estruturalista se mostra atenta às “rachaduras” da 

etnografia, começa a analisar sua pretensa “objetividade” e a “ausência” do 

pesquisador nos textos, colocando sua “autoridade em xeque”. Mas, a 

antropologia clássica ainda se segura na etnografia à moda malinowskiana: a 

observação participante ainda é forma mais comum de pesquisa na 

antropologia.  

Os problemas colocados pela antropologia pós-estruturalista a respeito 

da etnografia levaram a questionar a “proximidade” deste trabalho com tal 

modo de fazer pesquisa. Ele não cabia. De pronto, por que na etnografia há uma 

experiência de campo do pesquisador que a legitima, enquanto que nesse caso, 

o campo se formava a partir de experiências anteriores ao processo de pesquisa. 

O campo, o material e os problemas estavam se inventando a partir de 

experiências anteriores, vividas enquanto técnica de psicologia, não como 

pesquisadora. Portanto, o campo só vai emergir no processo de transformar 

essas experiências em material de trabalho. Essa questão exigia 

problematizações que ultrapassavam as discussões da antropologia, e que 

começavam pela análise dos lugares ocupados, tanto como técnica, quanto 

como pesquisadora. Aqui se fazia necessário colocar em análise as implicações 

da técnica e da pesquisadora, não que sejam apartadas, mas as diferentes 

temporalidades interferem nesse processo de análise. Como apontou Lourau , uma 

“contradição referente à implicação remete à pesquisa propriamente dita. Sabe-se, hoje, que o 

cientista confere à ciência os seus próprios valores, independente da posição ideológica que possui 

[...] Logo, a neutralidade axiológica, a decantada „objetividade‟, não existe. Mas, a ciência necessita 
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que ela „exista‟ e os cientistas, por vezes, nos fazem crer nessa „existência‟” (1993, p.16). Desse 

modo, o autor diz ainda que a Análise Institucional tenta ser um pouco mais científica, 

tenta não fazer um isolamento entre o ato de pesquisar e o momento em que a 

pesquisa acontece na construção do conhecimento. A implicação com a 

pesquisa se refere ao conjunto de condições da pesquisa. Condições inclusive 

materiais, onde o dinheiro tem uma participação tão “econômica” quanto 

“libidinal”. 

Jogar na mesa todas as cartas do processo de pesquisa é doloroso, 

aprendemos a nos preocupar apenas com os resultados, com o texto asséptico 

que apresenta a pesquisa polida, numa forma perfeita. Colocar em análise as 

emoções, as dificuldades e os acontecimentos que sujam o resultado brilhante 

da pesquisa é uma tarefa árdua, que exige antes de tudo uma postura política. 

Lourau diz ser a ciência um instrumento de poder político, e que as implicações 

políticas, libidinais e materiais (financeiras) são realidades do ato científico. Isto 

não é nenhuma abstração inventada pela Análise Institucional, tais implicações 

fazem parte do processo de pesquisa conforme o conhecemos, por mais difícil 

que seja analisá-las. Portanto, a decisão de revelar ou não os múltiplos atos da 

pesquisa é uma ação política. “Tentar fazer de acontecimentos cotidianos um 

caminho para o conhecimento (e transformação de si) pode ser uma forma de se 

distanciar dos diferentes grilhões institucionais que têm, por referência última, 

o Estado. [...] a instituição segura nossas mãos quando escrevemos; é um fato, 

mas não necessariamente uma eterna maldição” (LOURAU, 1993, p. 84-85). Daí 

a importância, por exemplo, de usar os diários de campo como um instrumento 

potente nesse processo de desvencilhamento dos grilhões institucionais.  

O diário nos permite o conhecimento da vivência cotidiana de campo 
(não o “como fazer” das normas, mas o “como foi feito” da prática). 
Tal conhecimento possibilita compreender melhor as condições de 
produção da vida intelectual e evita a construção daquilo que 
chamarei “lado mágico” ou “ilusório” da pesquisa (fantasias, em 
torno da CIENTIFICIDADE, geradas pela “asséptica” leitura dos 
“resultados finais”). Sem as condições de emergência dos “dados” da 
pesquisa, o leitor vai ter sempre muitas ilusões sobre a cotidianidade 
da produção científica. (LOURAU, 1993, p. 77-78) 
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 Não existe um dentro e um fora do relato etnográfico, como também não 

há um dentro e um fora da ciência, a não ser em função de uma linha de 

demarcação imaginária, que jamais é dada, mas pode ser eventualmente 

construída pelo autor, pelo leitor ou pelo grupo-leitor implicado na instituição 

científica, justamente o que permitiu inúmeras cesuras: a linha passava entre o 

“não demasiado íntimo” e o “demasiado íntimo”, já dizia Lourau. Este um 

indisciplinado insistente, não deixava de apontar as misturas e os 

envolvimentos presentes no processo de pesquisa; fazia isso por acreditar na 

possibilidade de inventar modos de escapar dos grilhões da instituição 

científica. Apostando em seu pensamento indisciplinado também intentamos 

tornar visível o que se deixava no escuro, implícito, mesmo sabendo que essa é 

uma empreitada difícil e que podemos escorregar a qualquer momento. 

[...] A implicação é concebida em ligação com o implícito do texto, o 
que não designa necessariamente o inconsciente ou o escondido, mas 
sobretudo, segundo meu ponto de vista, os níveis ou modos de 
escritura recomendados, autorizados ou proibidos pela instituição. O 
implícito é, por exemplo, o intertexto ronronante das relações 
sociológicas da pesquisa sob contrato, esse jargão, essa citação infinita, 
esse sistema de referência fechado como uma ostra; em suma, um 
certo tom, uma certa maneira de dar o nó na gravata da escritura, uma 
musiquinha sem palavras... Analisar tal intertexto já é compreender o 
implícito das relações com o objeto, com a encomenda social, com a 
instituição... (LORAU, in: ALTOÉ, 2004, p. 252). 

 

 

*** 

 Narrar as próprias experiências é um processo costurado pela 

memória - elemento disparador desse exercício de pensamento-escrita. É 

exatamente por que o corpo foi afetado por alguns acontecimentos, que a 

necessidade de transformá-los em escritura passa pela memória. Mesmo que 

seja (re)inventada na escritura, foi um processo de afetação anterior que tornou 

a narrativa possível. É sabido que como propriedade de conservar certas 

informações, a memória remete-nos inicialmente a um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 
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passadas, ou que ele representa como passadas. No entanto, a memória também 

está ligada à vida social, nos diz Le Goff (2003, p. 419):  

Fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se também à vida 
social. Esta varia em função da presença ou ausência da escrita e é 
objeto de atenção do Estado que, para conservar os traços de qualquer 
acontecimento do passado, produz diversos tipos de 
documento/monumento, faz escrever a história, acumula objetos. A 
apreensão da memória depende deste modo do ambiente social e 
político: trata-se da aquisição de regras de retórica e também da posse 
de imagens e textos que falam do passado, em suma, de um certo 
modo de apropriação do tempo. 

 

A escritura não se faz a partir de memórias individuais nem de 

memórias inocentes, a escolha das lembranças que se tornam discursividade 

não é produção de um sujeito apriorístico – individual ou coletivo, é uma 

memória atravessada por processos históricos de saber-poder, por práticas 

discursivas. De acordo com Rodrigues (2004, p.28) a memória “pode ser 

explicada, contanto que se identifiquem as práticas que a instauram, levando a 

que determinados eventos, processos e atores, e não outros sejam edificados 

como memoráveis”. Esta problematização permite perceber que os 

acontecimentos aqui narrados não fazem parte de escolhas aleatórias e 

ingênuas, os casos analisados mostram práticas sociais que se atualizam, falam 

da necessidade do Estado de controlar vidas e principalmente da tentativa de se 

produzir corpos dóceis ao mesmo tempo em que estes se apresentam não tão 

docilizáveis. É exatamente por ter percebido atitudes de „não docilização‟ que 

os casos aqui narrados foram escolhidos. São as atitudes contracondutais 

daqueles que, de algum modo, escaparam ao controle social, que afetaram a 

pesquisa a ponto de recorrer à memória para dar visibilidade a vidas 

indisciplinadas, para que “elas em detrimento de outras sejam memoráveis”. É 

preciso aprender a contar outras histórias. Pois, se a memória foi posta em jogo 

na luta das forças sociais pelo poder, “tornar-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos 

indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 
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esquecimentos e os silêncios da história são reveladores destes mecanismos de 

manipulação da memória coletiva” (LE GOFF, 2003, p. 422).  

 Dessa forma, a memória emerge numa outra conceituação, “ao invés do 

mapa com nações-identidades previamente demarcadas – memória coletiva, 

memória de tal ou qual grupo, memória individual -, ela ganha a feição de um 

deserto de areias moventes que, a cada ventania provocada pelos dispositivos 

em ação, revela paisagens distintas”. (RODRIGUES, 2004, p. 30). A memória 

cria e inventa uma escritura, mas, não pra representar a experiência individual, 

e sim, produzir discursos passíveis de incomodar os modos de subjetivação 

hegemônicos e capazes de se tornar linhas de fuga dentro das discursividades 

dominantes.  

 
Refazendo-se no decurso das experiências, a memória esquece, 
recorda, tece; deixa o tempo passar generosamente. Nesse fazer 
inesgotável [...] torna-se porosa e vulnerável às contingências. A 
porosidade a remete às tramas do mundo dos corpos e das palavras 
de carne e osso, às interpelações dos acontecimentos imprevisíveis, 
politizando-a. Os fatos maiores ou menores do dia-a-dia se 
transmitem por heterogêneas formas de narrar, traduções ausentes de 
qualquer repouso ou segurança. Porosa e vulnerável, a memória 
transgride ao criar infinitas possibilidades de contar o agora ou 
ontem, desprezando a estabilidade dos coletivos ou das 
individualidades tecidas na solidão. [...] a forma da memória é 
indissociável de sua força, nutrida por experiências que se atravessam 
infinitamente. (BAPTISTA, 2009, p. 27-28). 

 

 

*** 

 

Nessa proposta de trabalho, a memória também é tomada numa 

dimensão de criação e invenção, memória que produz e se produz, memória 

como potência de criação. O pensamento do filósofo Henri Bergson encorpa 

nossas intenções sobre a ideia de memória que cria e se inventa na escrita. Na 

sua discussão sobre „consciência‟ ele aloca a memória como um de seus traços – 

“Toda consciência é, pois, memória – conservação e acumulação do passado no 

presente”. (BERGSON, 1979, p. 71) – juntamente com o de “antecipação do 



162 
 

futuro”, portanto, ele conceitua como traços da “consciência” a união entre o 

passado e futuro.  

 Para esse filósofo, a consciência, por reter o passado e antecipar o futuro, 

assume certo caráter funcional, no sentido de ser “chamada a efetuar uma 

escolha: para escolher, é preciso pensar no que se poderá fazer e lembrar as 

consequências, vantajosas ou prejudiciais, do que já foi feito; é preciso prever e 

recordar”. (BERGSON, 1979, p. 73). A potência de escolha, ou criação, 

distribuída sobre a conduta humana, vai definir as variações de intensidade da 

consciência.   

[...] O ser vivo escolhe ou tende a escolher. Sua função é criar. Num mundo 
em que todo o restante está determinado, uma zona de 
indeterminação rodeia o ser vivo. Como, para criar o futuro, é preciso 
que algo seja preparado no presente, como a preparação do que será 
só pode ser efetuada utilizando o que já foi, a vida se empenha desde 
o começo em conservar o passado e antecipar o futuro numa duração 
em que passado, presente e futuro penetram um no outro e formam 
uma continuidade indivisa: esta memória e esta antecipação são, como 
vimos, a própria consciência. E esta é a razão, de direito, se não de 
fato, de que a consciência seja coextensiva a vida. (BERGSON, 1979, p. 
75. Grifo nosso). 

  

 Ao tomar a memória como elemento de apoio para invenção do futuro, 

que aqui também podemos entender como „o novo‟ ou „a atualização‟, 

consideramos sua força de criação, a partir da experiência, na materialização da 

escrita que se produz no instante em que se faz, fazendo uso das lembranças 

como disparadores de discursividades outras, e não como imagens para 

representação.  Ainda Bergson (2006, p. 88-89), 

[...] toda percepção prolonga-se em ação nascente; e, à medida que as 
imagens, uma vez percebidas, se fixam e se alinham nessa memória, 
os movimentos que as continuam modificam o organismo, criam no 
corpo disposições novas para agir. [...] essa consciência de todo um 
passado de esforços armazenados no presente é ainda uma memória 
[...] sempre voltada para ação, assentada no presente e considerando 
apenas o futuro. [...] A bem verdade, ela já não nos representa nosso 
passado, ela o encena; e, se ela merece ainda o nome de memória, já 
não é porque conserve imagens antigas, mas porque prolonga seu 
efeito útil até o momento presente. 

 



163 
 

 O sociólogo Norbert Elias (1998) é partidário da ideia de que a „criação‟ 

exige certa capacidade de se distanciar das circunstâncias da ação. De modo 

análogo a Bergson, ele acredita que por lembrança do passado e antecipação de 

situações futuras é possível criar utilidades, ele chama essas operações auto-

regulatórias de distanciação7. O sociólogo realiza sua análise a partir das 

produções artísticas dos pintores Veláquez e Rembrand, que desenvolveram 

um modo de distanciamento para produzir suas obras de arte.  

Ambos, Veláquez e Rembrand, pintavam quadros de grupos 
humanos; The Nigth Watch e Las Meninas são exemplos. Ambos 
contêm retratos individuais de pessoas que, presumivelmente, 
posaram para eles. É uma medida de grandeza desses dois homens o 
fato de se libertarem da pose. Analisavam e guardavam na memória o 
jeito e os comportamentos das pessoas que posavam para seus 
retratos, mas o faziam quando elas não estavam sendo observadas, 
quando não estavam posando. Medida de sua capacidade de observação 
alienada é o fato deles serem em geral, senão sempre, capazes de 
livrar-se, em seus retratos de grupo, da rigidez e de outras distorções 
que a consciência de estar posando pode facilmente introduzir na 
postura e na expressão das pessoas. (ELIAS, 1998, p. 83)  

 

 Os conceitos de „distanciação‟ em Elias e de „consciência‟ em Bergson 

apontam para „criação‟ como processo intimamente ligado à memória, a uma 

produção de reminiscências que não visa à representação, mas uma produção 

que se inventa a partir da experiência. Portanto, os casos aqui apresentados são 

tidos como criações de uma memória movediça, que se transforma e se dispõe a 

contar algumas histórias da indisciplina frente ao controle do Estado.  

 

*** 

 

 Tomar os casos como experiências detonadoras do pensamento: eis outra 

pretensão desse trabalho. Tal pretensão surge quando da decisão em narrar 

protagonismos do papel profissional de técnica de psicologia no CRAS de Igaci. 

Essa experiência profissional seria meu campo e material de pesquisa, a partir 

                                                           
7
Uso essa palavra em substituição a „alienação, que é a tradução brasileira. Para evitar que o uso de tal 

palavra confunda o leitor, por seus múltiplos entendimentos, escolhi a tradução literal do francês - 
„distanciação‟ - que permite um melhor entendimento da ideia do autor. 
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daí os primeiros problemas: o que devo contar? O que deve ser levado em 

conta? Tenho um problema? No projeto de pesquisa meu problema estava 

definido, queria estudar como funcionavam as medidas de proteção à infância e 

adolescência executadas em Conselhos Tutelares no estado de Alagoas, porque 

a experiência de trabalho no CRAS, acompanhando os atendimentos do CT, 

dizia que o Estatuto da Criança e do Adolescente era uma lei nada funcional. E 

como técnica implicada no CRAS, me incomodava trabalhar ao revés das leis. 

Como poderia realizar meu trabalho se não havia uma rede de atendimentos 

que pudesse encaminhar os casos que recebia? Se a prefeitura não oferecia 

benefícios temporários para aqueles que passavam fome, não tinham moradia 

ou não podiam comprar medicamentos? Se a verba para cursos e atividades 

coletivas no CRAS não chegava nunca? Se nem mesmo tinha um carro para 

realizar intervenções na Zona Rural? Tantos incômodos me tomaram enquanto 

técnica na Assistência Social, que me interessava pensar em maneiras de 

trabalhar que pudessem ser garantidoras de direitos para população. 

Acreditava nas propostas das políticas de governo.  

 No mestrado, um choque de realidade. As novas relações, as leituras, as 

conversas nas disciplinas da linha pesquisa, na orientação e entre os colegas me 

possuíram, me ganharam, me inquietaram. Deparei-me com modos outros de 

pensar, de realizar leituras sociais, de questionar os lugares ocupados; não 

havia mais a técnica engajada que acreditava poder ajudar os necessitados, essa 

imagem se dissolveu num piscar de olhos. O lugar de psicóloga implicada no 

qual me colocava e que aprendi a assumir tão bem, desde a graduação, não 

existia mais: uma crise se instalou. Se como psicóloga não tinha a função de 

fazer algo para minimizar o sofrimento dos outros, o que ia fazer agora? A 

sensação foi de perder chão (ou seria a perda da falsa onipotência?). Seis anos 

na graduação sendo moldada para me tornar uma psicóloga engajada 

socialmente, que deveria trabalhar nas periferias, nas ONGs, se envolver com o 

povo para poder fazer algo por ele. Parecia-me uma função nobre, acreditava 

nisso, acho até que me orgulhava. O choque de realidade que a experiência de 

mestrado causou, me desterritorializou; no entanto, fui me deixando possuir 
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por ela, quis me entregar a esse modo outro de pensar. Perdi o “superpoder” 

capaz de mudar o mundo.  Em instantes “esqueci” da minha vida acadêmica e 

profissional anterior. Ela ainda é importante para questionar os lugares que 

ocupei, não mais para voltar a ocupá-los. 

 Essa desterritorialização também desterritorializou a proposta de 

pesquisa. Não me atraía mais estudar a execução das propostas do ECA a partir 

dos Conselhos Tutelares, porém, a experiência profissional no CRAS 

continuava sendo fonte de muitas problematizações, ainda havia muita história 

a contar. A primeira decisão foi não partir de um problema pronto, anterior às 

histórias, ele seria inventado depois que as narrativas fossem escritas. Então, 

usei as fichas de triagem dos atendimentos, da psicologia no CRAS, como 

disparadores de memória. Aqueles casos que eu lembrasse mais detalhes ou 

que tivesse tido uma participação mais ativa seriam narrados. Cheguei a 

escolher mais de quinze casos, fiz o esqueleto das narrativas de todos e narrei 

seis. Destes, três foram escolhidos como o material para pesquisa. Por que três 

foram escolhidos, três deixados de lado e outros nem narrados? Os casos 

deixados de fora eram atravessados por questões batidas: o intenso controle 

social do Estado sobre aquelas vidas e suas posturas dóceis. No entanto, nos 

casos usados para a análise, outras questões, pra mim inusitadas, surgiram: 

diante do controle social do Estado, aquelas vidas ordinárias não se permitiram 

docilizar facilmente, agiram de modo indisciplinado, se „rebelaram‟ diante do 

controle. Essa „novidade‟ me inquietou, e decidi estudar as atitudes 

indisciplinadas, não docilizadas, contracondutais apresentadas nesses casos, 

não deixando, é claro, de colocar em análise as atualizações do controle social 

naquele serviço público. Assim, defini o problema e o material de pesquisa.  

 Chamo o material de pesquisa de „casos‟, mas, entendendo essa noção a 

partir daquela proposta por Foucault: 

A noção de “caso” é extremamente ambígua: tradicionalmente 
designa, tanto no vocabulário corrente como em seu uso científico, um 
fato certamente isolado, mas que se procura recuperar por força de 
uma regra geral ou de uma lei: nesse sentido é que se fala mais de um 
caso jurídico ou de um caso psiquiátrico que de um caso escolar. O 
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uso foucaultiano do termo é ligeiramente diferente, pois parece, ao 
contrário, reverter-lhe o funcionamento: o caso é precisamente o que 
parece não querer voltar para as malhas de nosso quadro 
interpretativo, ou seja, para falar como Foucault, o que se impõe em 
uma singularidade absoluta, o que escapa à ordem e afirma, no 
contrafluxo dos processos de identificação e de classificação 
discursivos, o extraordinário (REVEL, 2004, p. 74-75, 2004).  

 Tirar de casos ordinários singularidades extraordinárias, fazendo 

aparecer aquilo que de tão perto, tão imediato, tão ligado a nós não 

percebemos. „Fazer ver o que vemos‟. Esse é o modo como Foucault entende a 

noção de caso, e que nós utilizamos nesta proposta de trabalho. Nessa perspectiva, 

os casos “estão mais próximos do „extraordinário‟ [...]; mas de um extraordinário minúsculo, 

artificial e imóvel: maravilhas da natureza fora de toda natureza [...]: um caso é sempre 

fundamentalmente real (ao contrário do „sonho‟, do „fantástico‟, e das „bizarrices da imaginação‟), 

mas um real que transborda, excede, desordena, extrapola a „natureza‟” (ibid, p. 75). 

 A historiadora Arlette Farge encorpa a discussão ao tratar os 

acontecimentos ordinários como elementos de análise histórica. “Na 

multiplicidade atual de vias que se oferecem ao historiador, há aquelas que não 

têm a necessidade de nome. Habitam a disciplina em suas fronteiras e em suas 

margens” (FARGE, 2011, p.07) . Diz perseguir em seu trabalho o vão, o vazio, o 

nada, o apenas dito, por considerá-los lugares em que se pode estudar o homem 

e a mulher em seus esboços, suas raivas e fracassos. Pois, o que excede, quebra 

ou desloca a normalidade formam espaços sobre os quais se deve inclinar o 

olhar, de onde se deve contar histórias. Esse é um modo de abordar o 

descontínuo, tomando-o não como o que se conecta a um sistema de 

causalidades evidentes, e sim como aquilo que tem a vantagem de isolar cada 

acontecimento e devolvê-lo a sua história áspera e imprevisível. Parafraseando 

Foucault, a autora dá privilégio ao que se furta à síntese, apreendendo o texto, o 

arquivo ou o fato que aí se aloja, como se se tratasse de uma incerteza, de um 

estado jamais certo, de um acontecimento que não será jamais o mesmo. Farge 

aborda o descontínuo magnificamente num trabalho que realiza nos arquivos 

de polícia do século XVIII:  
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Encontrar os ditos de sofrimento: nos arquivos do século XVIII, onde 
queixas, processos verbais, interrogatórios e testemunhos são pletora, 
palavras contam vidas que se quebraram ou que, de uma maneira ou 
de outra, simplesmente conheceram a pena e o sofrimento. 
Fragmentos de miséria, relíquias da linguagem do infortúnio se 
oferecem assim àquele que trabalha a partir desses documentos. 
Encontramo-los em estado bruto, escritos numa sintaxe aproximativa, 
sussurrados ou gritados em face do aparelho de polícia. Ditos por 
pessoas ordinárias pegas a um só tempo pelo poder e por seu déficit 
de saber, enunciam a mágoa, a pena, a raiva ou as lágrimas: são 
palavras de sofrimento. Encontrá-los, retranscrevê-los, é uma primeira 
coisa, extremamente importante: é tão raro em história escutar falas 
(FARGE, 2011, p.16).  

 

 Narrar os casos, recriar falas e dar uma forma a acontecimentos dispersos 

foi uma estratégia que usei para dar visibilidade aquelas atitudes 

contracondutais ordinárias, que passariam despercebidas se não fosse por um 

olhar mais atento, por ver naquelas histórias „sem importância‟ nem „glamour‟ 

singularidades que colocam em causa lugares e práticas naturalizadas. 

“Apreender essa fala e trabalhá-la é responder à preocupação de reintroduzir 

existências e singularidades no discurso histórico e desenhar, a golpes de 

palavras, cenas que são de fato acontecimentos. Não se trata a partir daí de 

acreditar que, graças a essas falas, detemos de fato o real, a realidade, mas de 

escutar um desafio: entrar através dessas palavras numa das moradas vivas da 

história, lá onde as palavras formam fraturas num espaço social ou imaginário 

particular”(ibid, p.16). Farge acredita possível modificar o curso do pensamento 

histórico pra introduzir aquele, ordinário, das falas e dos acontecimentos. Tais 

palavras ditas em história, demasiado raras, formam um lugar precioso; com 

frequência criam uma falha, aquela que separa as palavras do discurso, 

acionando o político daquelas de todos os dias que exprimem antes a 

singularidade de ser ou de sofrer. “Seria preciso saber fazer falar a 

irregularidade original, espreitar o acontecimento lá onde menos se espera, 

compreender que a história se passa lá onde tudo passa como se não houvesse 

história alguma, a fim de „nunca barrar o caminho às intensidades atuais da 

vida e de suas criações‟” (ibid. p.81). 

*** 
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Para dar aos casos um valor histórico preciso vamos tomá-los aqui como 

„documento‟, entendendo essa noção a partir da proposta de Le Goff (2003, 

p.530):  

Os fundadores da revista Annales d‟Histoire Économique et Sociale 
(1929), pioneiros de uma história nova, insistiram sobre a necessidade 
de ampliar a noção de documento: A história faz-se com documentos 
escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode fazer-se, deve 
fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo o 
que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar seu 
mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras. Signos. 
Paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas daninhas. 
Com os eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os 
exames de pedras feitos pelos geólogos e com as análises de metais 
feitas pelos químicos. Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao 
homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, 
demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do 
homem. 

  

Desse modo, os casos são tomados como acontecimentos ordinários que 

marcam os lugares por onde o homem passou, onde deixou marcas da sua vida 

e da sua inteligência, legitimando assim um fazer história. Tais documentos 

passam a ser considerados como testemunhos essenciais para a reconstrução da 

memória de nossas sociedades presentes e por vir. “Uma história que não 

levasse em conta a testemunha e a irrupção da singularidade de sua situação 

seria uma história que recusaria o excesso, o desvio, o deslocamento, as paixões 

sangrentas, grandiosas ou infames” (FARGE, 2011, p.22). No entanto, 

documento é uma noção problemática que exige um tanto mais de atenção. 

Foucault (2007) fala da transformação dessa noção, diz que a história, em sua 

forma tradicional, se dispunha a „memorizar‟ os „monumentos‟ do passado, 

transformá-los em „documentos‟ e fazer falarem esses rastros que raramente são 

verbais, ou que dizem em silêncio coisa diversa do que dizem. Em nossos dias, 

a história é o que transforma os „documentos‟ em „monumentos‟ e que 

desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tentava 

reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma massa de elementos que 
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devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados e 

organizados em conjuntos. 

[...] A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-
o do conjunto de dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-
lhe um valor de testemunho que, pelo menos em parte, depende da 
sua própria posição na sociedade de sua época e da sua organização 
mental, insere-se numa situação inicial que é ainda menos “neutra” do 
que a sua intervenção. O documento não é inócuo. É, antes de mais 
nada, o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da 
história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das 
épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez 
esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que 
pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o 
testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz 
devem ser em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu 
significado aparente. O documento é monumento. Resulta do esforço 
das sociedades históricas para impor o futuro – voluntária ou 
involuntariamente – determinada imagens de si próprias. No limite 
não existe documento-verdade. Todo documento é mentira. [...], e 
falso, porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, 
uma aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por 
desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e 
analisar as condições de produção dos documentos-monumentos (LE 
GOFF, p.537-38, 2003). 

 

Le Goff aponta para uma crítica indispensável à produção dos 

documentos-monumentos. Diz ainda que a concepção documento/monumento 

é independente da revolução documental, que entre os seus objetivos está o de 

evitar que esta revolução necessária se transforme num derivativo e desvie o 

historiador do seu dever principal: a crítica do documento – qualquer que ele 

seja – enquanto monumento. O documento não é qualquer coisa que fica por 

conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as 

relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento 

enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador 

usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. Portanto, dar 

aos casos um valor histórico a partir da sua transformação em documento exige 

a atitude de análise constante das condições de produção e de emergência dos 

discursos que o acompanham.  
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 A singularidade do caso como fato histórico é a de seu discurso. Veyne 

(2011) diz que Foucault pensa que não existem verdades gerais, trans-históricas, 

pois os fatos humanos, os atos ou as palavras, não provêm de uma natureza, de 

uma razão que seria sua origem, nem tampouco refletem fielmente o objeto a 

que remetem. Para além da enganosa generalidade desses fatos ou de sua 

suposta funcionalidade, essa singularidade é a de seu discurso. Ela procede a 

cada vez dos acasos do devir, da complicada concatenação das causalidades 

que se encontram. Pois, a história da humanidade não é subentendida pelo real, 

o racional, o funcional ou alguma dialética. É preciso situar a singularidade dos 

acontecimentos, para além de toda finalidade monótona e de todo 

funcionalismo para levar o mais longe possível a análise das formações 

históricas ou sociais, até desnudar sua singular estranheza. 

Explicitar um discurso, uma prática discursiva, consistirá em 

interpretar o que as pessoas faziam ou diziam, em compreender o que 

supõe seus gestos, suas palavras, suas intuições, coisa que fazíamos a 

cada minuto: nós nos compreendemos entre nós. O instrumento de 

Foucault será, portanto, uma prática cotidiana, a hermenêutica, a 

elucidação do sentido; essa prática cotidiana escapa ao ceticismo, em 

cuja alçada acabam caindo as ideias gerais. Sua hermenêutica, que 

compreende o sentido dos atos e das palavras de outrem, capta esse 

sentido com a maior precisão possível [...]. Compreender o que diz ou 

faz outrem é um ofício de ator que “se põe na pele” de seu 

personagem para compreendê-lo; se esse ator é um historiador, ele 

precisa, além disso, fazer-se escritor de teatro pra compor o texto de 

seu papel e encontrar palavras (conceitos) para dizê-lo (VEYNE, 2011, 

p.26-27).  

 

2. É possível indisciplinar a escrita!? 

 

“Em cada palavra, todas as palavras”.  

(BLANCHOT, 2001, p.67).   

 

 No mestrado, tudo culmina num resultado: a dissertação. As relações, os 

encontros e desencontros, as experimentações, enfim, a experiência desse 
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período não importa muito para instituição acadêmica. O objetivo é sempre seu 

produto final – o texto. Sem ele nada de aprovação, nada de título. O que os 

alunos fizeram ou não, pouco importa. Esse fim é o avaliador do aluno. O texto 

é valorizado pelo que deve dizer, pelas respostas que deve oferecer e pela 

importância que deve ter para o desenvolvimento da ciência. Também se deve 

ter obediência às normas de escrita acadêmica, ter o que dizer e saber o como 

dizer. A produção de conhecimento é formatada.  De pronto, deixa de lado o 

que “não é preciso mostrar”, só aparece o que for “relevante”. Assim, milhares 

de pesquisadores são disciplinados nas instituições de ensino e se tornam os 

guardiões desse templo dourado. Investem toda sua força para manter o ritual 

intacto. Aqueles profanadores, logo são enviados para o purgatório para pagar 

por sua indisciplina às normas da “grande deusa”. Os guardiões repetem 

incansavelmente o ritual, evitando pensar sobre ele, garantindo sua 

perpetuação. Enquanto isso, os profanadores se interessam em quebrar o ritual, 

em pensar a função de guardião e propor outros lugares a serem 

ocupados/inventados. E o ritual hermético da escrita acadêmica é um dos alvos 

desses profanadores, que querem quebrar as fôrmas. Dizer coisas outras de 

modos outros, sair do mesmo. 

 “Uma pessoa metódica”, de escrita “clara” e de “fácil entendimento” - 

foram “qualificações” que recebi de certos professores durante o mestrado. 

Deve ter sido até um julgamento favorável ao meu modo de trabalho, mas me 

causou incômodo. Lembrei-me do quanto fui “eficiente, eficaz e efetiva” no 

processo de “modelagem acadêmica” durante a graduação. Fazia trabalhos 

impecáveis, no que tange ao “modo de dizer e de como dizer” exaltados pela 

instituição acadêmica. Naquele momento, recebi as mesmas “qualificações”. Me 

aprazia recebê-las. No mestrado não quis mais nadar a favor da maré, não quis 

mais repetir rituais, queria-me “desenformar”. Depois de bater com a cara na 

parede, me dei conta que “desenformar” exigia mais exercício do que pude dar 

conta nesse período do mestrado, e, assim, deixei de ver como algo ruim ser 

“metódica” e de “fácil entendimento”. Percebi que trabalhar assim não me 

impedia de pensar diferente, de ter ideias diferentes e de falar coisas diferentes, 
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mesmo sendo “clara”. Vi que pensar a escrita acadêmica partia da 

problematização dos seus cânones e da exposição de suas fraquezas, partia da 

tentativa de colocar em causa o que aparentemente parece ser tão bem acabado. 

Ousar uma discussão sobre a “escrita” é para mim a tentativa de inserir no 

“texto acadêmico” os atravessamentos que fazem parte da pesquisa. É expor a 

dimensão política que molda o fazer. É se preocupar com a análise dos lugares 

que ocupamos e mostrar que não há divisão entre agir e escrever, a exemplo de 

Foucault. 

[...] o essencial que é: a escrita e a ação são uma só e mesma coisa. Não 
existe um discurso verdadeiro de um lado, neutro e pálido, e, do 
outro, uma coragem em busca de causas a defender. Como em 
Spinoza: uma só substancia, isto é, uma só força. Foucault não é 
filósofo e militante, erudito e resistente. Ele é historiador porque 
militante, e resistente porque erudito. Para nossos morosos tempos, 
que organizaram a grande divisão entre os doutos isolados na espiral 
de suas especialidades, tornados inaudíveis pela força do rigor e da 
probidade, e os agentes sociais portadores de discursos ocos e vazios 
pela força de querer ser ouvidos, é importante lembrar que o saber 
histórico, com suas exigências próprias, e o engajamento político, com 
seus riscos, puderam um dia se enriquecer, alimentar-se mutuamente. 
(GROS, 2004, p.12) 

 

Alimento, também é o corpo para escrita, ou seria o contrário? E se um 

alimentasse o outro? O que estou escrevendo, o como estou escrevendo são 

movimentos que surgiram no encontro do corpo com a experiência. Minhas 

afetações corporais estão aqui presentes. É o meu engajamento enquanto técnica 

do CRAS que acreditava poder “melhorar” a condição precária daquelas vidas 

que cruzei; é a minha vergonha diante da sobreimplicação com aquele trabalho; 

é o meu receio de sair da zona de conforto para entrar no desconhecido dos 

modos outros de pensar; é a relação com aqueles que entraram na minha vida 

durante o mestrado e fora dele; é a minha insegurança diante de cada mudança, 

etc., etc., etc. Não dá para identificar todas as afetações, mas penso que tratar da 

sua existência seja um movimento de retirar a maquiagem da “escrita-

acadêmica-asséptica”. Segundo Artières (2004, p. 31-32) Foucault não deixava 

de colocar seu corpo em seus trabalhos: 
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O corpo de Foucault está, contudo, presente nos livros que ele 
assinou; um tempo silencioso, ele surge de repente; esses surgimentos 
nunca são acidentais; Foucault o põe em cena em momentos chave do 
seu trabalho: é assim que As palavras e as coisas se abre com o riso que 
o atravessa à leitura de Borges; Eu, Pedro Rivière... se desenvolve a 
partir do pavor corporal que ele sofre com a leitura do manuscrito do 
parricídio; Vigiar e Punir, a partir da experiência física da prisão que 
ele conheceu com o GIP... “A vida dos homens infames” é 
desencadeada pelo “encontro” físico dos arquivos: “Sinto-me 
embaraçado em dizer o que realmente experimentei quando li esses 
fragmentos e alguns outros [...] talvez uma dessas impressões das 
quais se diz serem elas „físicas‟”. 

 

 A prática de escrever desse pensador também era habitada por esse 

corpo. “Basta lembrar as fotografias que registram Foucault atrás de uma 

máquina de escrever, envolto em um quimono japonês; [...]. Há no filósofo toda 

uma gestualidade que participa da arte de ensinar”. (ibid, p.32). Ele também 

empreendia a experimentação de formas de escrita totalmente inéditas para ele, 

uma escrita de jornalista radical, sem metáfora, direta: “uma escrita arma”. 

Penso que esta seja a grande preocupação daqueles indisciplinados que trazem 

a escrita para o centro da discussão, por saber do seu poder e das artimanhas 

que tentam escondê-la por trás das normas que ditam o como escrever, buscam 

„desenforma-la‟ e restituir-lhe lugares outros, fora do mesmo. Aqui, a busca é 

também por uma “escrita arma”. 

 

*** 

 Um texto é um modelo, ou “ficção”, definido pela lógica do discurso 

social hegemônico, nos diz Certeau (2011). Partir da ideia de “ficção” como um 

modo específico de prática escriturística é o mote que permite pensar outras 

formas de escritura que escapem aos modelos estabelecidos. No entanto, antes, 

circular pelos entendimentos acerca do uso da palavra “ficção” se faz necessário 

para encontrar brechas que se desliguem das normas escriturísticas. Foucault se 

debruça nessa discussão em alguns textos publicados nos seus Ditos e Escritos III 

– Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema, e foi recorrendo a compilação 
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sobre Literatura que se pode perceber alguns cuidados dispensados, pelo 

pensador, a esse tema.  

Para essa palavra ficção, várias vezes trazidas, depois abandonada, é 
preciso voltar finalmente. Não sem um pouco de temor. Porque ela 
soa como um termo de psicologia (imaginação, fantasma, devaneio, 
invenção, etc.). porque parece pertencer a uma das duas dinastias do 
Real e do Irreal. Porque parece reconduzir – e isso seria tão simples 
após a literatura do objeto – às flexões da linguagem subjetiva. Porque 
ela oferece tanta apreensão e escapa. [...]. Se o fictício fosse, 
justamente, não o mais além, nem o segredo íntimo do cotidiano, mas 
esse trajeto de flecha que nos salta aos olhos e nos oferece tudo o que 
aparece? Então, o fictício seria também o que nomeia as coisas, fá-las 
falar e oferece na linguagem seu ser já dividido pelo soberano poder 
das palavras. (FOUCAULT, 2006c, p. 68-69). 

  

Os modos possíveis de ficção são indefiníveis, e em nenhuma época, 

segundo Foucault (2006c), pode-se usar simultaneamente todas as 

possibilidades. Existem os modos privilegiados e definidos por uma norma que 

exclui e trata como parasitas os outros. O pensador fala que a ficção possui 

regimes de narrativas que a determinam, e controlam a postura do narrador em 

relação ao que ele narra; a presença ou ausência de um olhar neutro que 

assegure a descrição percorrendo as coisas e pessoas; o engajamento da 

narrativa na perspectiva dos personagens; o discurso repetindo ou duplicando 

os acontecimentos na medida em que se desenrolam; etc. Portanto, “a ficção é a 

trama das relações estabelecidas, através do próprio discurso, entre aquele que 

fala e aquele do qual ele fala”. (FOUCAULT, 2006d, p.210). 

Certeau (2011) diz que toda experiência está suscetível a ser capturada 

pelo “amor do censor”, coligida e utilizada pelo discurso da lei; canalizada e 

instrumentalizada; escrita pelo sistema social. E Foucault (2006e) fala que à 

linguagem da ficção é exigida uma conversão, a ficção não deve mais ser o 

poder que produz e faz brilhar imagens, mas ao contrário, deve ser a potência 

que as deslinda, as alivia das sobrecargas, habita nelas com uma transparência 

interior que as ilumina até explodirem e se dispersarem na leveza do 

imaginável.  
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A linguagem se descobre então liberta de todos os velhos mitos em 
que se formou nossa consciência das palavras, do discurso, da 
literatura. Por muito tempo, acreditou-se que a linguagem dominava 
o tempo, que ela valia tanto como ligação futura na palavra dada 
quanto memória e narrativa; acreditou-se que ela era profecia e 
história; acreditou-se também que nessa soberania ela tinha o poder 
de fazer aparecer o corpo visível e eterno da verdade; acreditou-se que 
sua essência estava na forma das palavras ou no sopro que as faz 
vibrar. Mas ela é apenas rumor informe e jorro, sua força está na 
dissimulação; porque ela faz apenas uma única e mesma coisa com a 
erosão do tempo; ela é esquecimento sem profundidade e vazio 
transparente da espera. (FOUCAULT, 2006e, p. 240-241) 

 

 O dito (um conteúdo) e o dizer (um ato) perdem a importância aqui em 

detrimento da transformação e invenção de dispositivos, „ainda insuspeitos‟, 

capazes de permitir a multiplicação das transformações. “Trata-se de esgotar o 

sentido das palavras, de jogar com elas até violentá-las em seus atributos mais 

secretos, pronunciar enfim o divórcio total entre o termo e conteúdo expressivo 

que estamos habituados a lhe reconhecer”. (CERTEAU, 2011, p.223). Para se 

libertar da servidão e poder impostos pela linguagem, Barthes diz que só é 

possível pagando o preço do impossível, trapaceando a língua e com ela, com 

“essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a 

língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da 

linguagem.” (BARTHES, 2007, p. 16). 

 Em sua Aula, Barthes, aponta um forte impedimento na realização dessas 

trapaças, é a força de representação da escritura; esta insiste em representar o 

real, mesmo sabendo que ele não é representável, e é por tentar representá-lo 

através de palavras que existe uma história da escritura. Esta, por sua vez, não 

quer nunca render-se à inadequação fundamental da linguagem ao real. O 

autor ainda brinca dizendo que a escritura “é categoricamente realista, na 

medida em que ela sempre tem o real por objeto de desejo; e [...] ela é também, 

objetivamente: irrealista, ela acredita sensato o desejo do impossível”. 

(BARTHES, 2007, p.22). Maurice Blanchot discute essa “forçação” em 

representar o real, o verdadeiro, a partir da crítica ao movimento dialético de 

sempre buscar fazer do outro o mesmo: 
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A compreensão, inclusive, modo essencial da possibilidade, é essa 
subsunção que reúne o diverso no uno, identifica o diferente e 
relaciona o outro com o mesmo, por uma redução que o movimento 
dialético, após um longo caminho, faz coincidir com a superação. 
Todas estas palavras: subsunção, identificação, redução escondem 
essa rendição que existe como sua medida no conhecimento. É preciso 
concordar, é preciso que, aquilo que tem que ser conhecido, o 
desconhecido, deve render-se ao conhecido. (BLANCHOT, 2001, 
p.87). 

Blanchot diz ainda que o impossível não está aí para fazer capitular o 

pensamento, ao contrário, é para deixá-lo anunciar-se segundo uma medida 

diferente daquela do poder. E esta medida seria a medida do outro, em que 

estaria não mais ordenado segundo a clareza daquilo que o adequa ao mesmo. 

Por vezes se acredita possuir o pensamento do estranho e do estrangeiro, 

quando na verdade se tem apenas o do familiar, não o do longínquo, mas o do 

próximo que o mesura; e a impossibilidade, seria apenas a possibilidade que, 

lhe fornecendo referência, sarcasticamente já a submete.  

Mas, somos conduzidos pelo ensino de Levinas em direção a uma 
experiência radical. Outrem é o irredutivelmente Outro; o outro é o 
que me ultrapassa absolutamente. A relação com o outro que é 
outrem é uma relação transcendente, o que quer dizer que existe uma 
distância infinita e, em certo sentido instransponível, entre eu e o 
outro, o qual pertence à outra margem. Ela não tem comigo uma 
pátria comum e não pode de forma alguma posicionar-se num mesmo 
conceito, num mesmo conjunto, constituir um todo ou juntar-se ao 
indivíduo que eu sou. [...] Parece-me ser o contrário de um solipsismo 
e é, no entanto uma filosofia da separação. Estou decididamente 
separado de outrem, se outrem deve ser considerado como aquilo que 
é essencialmente outro que não eu; mas também, é por essa separação 
que a relação com o outro impõe-se a mim como me ultrapassando 
infinitamente: uma relação que me remete ao que me ultrapassa e me 
escapa na medida mesma em que, nesta relação, eu sou e permaneço 
separado. (BLANCHOT, 2001, p.99) 

  

A escritura não pode buscar o mesmo, diz Blanchot, porque se não 

houvesse nenhuma novidade a comunicar, se pelo discurso não surgisse nada 

de estranho, capaz de instruir qualquer um, falar seria desnecessário. Para falar 

(escrever), é preciso deixar de pensar visando à unidade, é fazer das relações de 

palavras um campo necessariamente dissimétrico que rege a descontinuidade. 

Como se tendo renunciado à força ininterrupta do discurso coerente, se tratasse 
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de liberar um nível de linguagem no qual se possa ganhar o poder não somente 

de exprimir-se de uma maneira intermitente, mas de dar a palavra à 

intermitência, palavra não unificadora, aceitando não ser mais uma passagem 

ou uma ponte, capaz de ultrapassar as duas margens, separadas pelo abismo, 

sem preenchê-lo e sem reuni-las. É “a própria diferença, uma diferença que nada 

deve simplificar, nada pode igualar e que só ela, misteriosamente torna falantes 

as duas palavras, mantendo-as separadas, mantidas juntas unicamente por esta 

separação.” (ibid., p.140). Deixar de pensar apenas tendo em vista a unidade 

quer dizer não ter medo de afirmar a interrupção e a ruptura, a fim de chegar a 

propor e a expressar, numa tarefa infinita, uma palavra verdadeiramente plural, 

que encontra sempre de antemão sua destinação e dissimulação na exigência 

escrita.   

 Para que o escritor possa falar em seu próprio nome, diz Deleuze (1992), 

precisa-se ter clareza antes de qualquer coisa, que não se trata de cada um ter 

sua hora da verdade, nem escrever suas memórias ou fazer sua psicanálise, não 

é falar na primeira pessoa do singular. Trata-se de nomear as potências 

impessoais, físicas e mentais que são enfrentadas e combatidas quando se tenta 

atingir um objetivo, objetivo este que só se toma consciência em meio ao 

combate.  É possível lançar mão de astúcias em meio a tal combate, e nesse 

sentido Barthes (2007) oferece alguns descaminhos quando apresenta as noções 

teimar e deslocar-se. Teimar é afirmar o irredutível da escritura, o que nela resiste 

e sobrevive aos discursos tipificados que a cercam, como as filosofias, ciências e 

psicologias; o escritor, o sujeito de uma prática, precisa “ter a teimosia de um 

espia que se encontra na encruzilhada de todos os outros discursos, e manter ao 

revés e contra tudo a força da espera”. E é pela teimosia que a escritura é levada 

a deslocar-se, ou seja, poder transportar-se para onde não é esperada, ou ainda, é 

poder abjurar o que se escreveu.  
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