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Não me pergunte quem sou e não me digam para permanecer o
mesmo: esta é uma moral do estado civil; ela rege nossos papéis.
Que ela nos deixe livres quando se trata de escrever.
(Foucault, 2006, p. 34).
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O EXERCÍCIO DE AGRADECER...
PELAS CONVERSAS TRAVADAS...
[Esta Tese] trata de um livro conversado e conversante... um livro que está cheio de amigos...
atravessado de encontros, de cumplicidades, de piscadas de olhos, de palavras dadas, emprestadas, roubadas,
exploradas, ensaiadas e trocadas com um grupo de amigos.
Trata-se de um livro que às vezes discute, às vezes dialoga, às vezes debate...
mas, sobretudo, conversa... daí os amigos... porque se alguém pode discutir, ou dialogar,
ou debater com qualquer um, é claro que não pode conversar com qualquer um...
Além disso, nunca se sabe aonde uma conversa pode levar... uma conversa não é algo que se faça,
mas algo que se entra... e, ao entrar nela, pode-se ir onde não havia sido previsto ...
e essa é a maravilha da conversa... que, nela, pode-se chegar a dizer o que não queria dizer,
o que não sabia dizer, o que não podia dizer...
E, mais ainda, o valor de uma conversa não está no fato de que ao final se chegue ou não a um acordo...
pelo contrário, uma conversa está cheia de diferenças e a arte da conversa consiste em sustentar a tensão entre as
diferenças... mantendo-as e não dissolvendo-as... e mantendo também as dúvidas, as perplexidades, as interrogações...
e isso é o que a faz interessante... por isso, em uma conversa não existe nunca a última palavra...
[...] por isso uma conversa não termina, simplesmente se interrompe... e muda para outra coisa...
(Larrosa, 2003, p. 212).

Dedico este espaço para agradecer a todos aqueles travadores de conversa... Posso
dizer que esta Tese é resultado de um processo de compilação... compilação de conversas
realizadas entre amigos, colegas, professores e familiares... pessoas capazes de questionar
minhas certezas, desestabilizar minhas verdades e mobilizar meu pensamento permitindo
que caminhos outros possam ser produzidos...
Os caminhos percorridos nesta Tese foram compartilhados com pessoas
instigantes que contribuíram profundamente para que sua construção fosse possível. Em
cada página, há um rosto, uma voz, uma mão que me acompanha, que se materializa nas
palavras expressas e funcionam como condição de possibilidade para a produção de
determinados enunciados nesse espaço/tempo experienciados. Por isso, é preciso
agradecer a essas pessoas capazes de conversar...
Primeiramente, agradeço, à pessoa que, por meio de conversas instigantes e
provocativas, fez desse processo de formação uma verdadeira experiência. Ao meu mestre
e amigo, professor Alfredo Veiga-Neto, com quem tive o privilégio de conviver já desde
minha entrada nesta Universidade, ainda como aluna especial. Suas contribuições
extrapolam o tempo e os limites de um doutorado. Foi mestre generoso, orientador
rigoroso e amigo sincero. Com ele, aprendi sobre Foucault, Nietzsche, Deleuze, sobre
Educação e Filosofia, mas, sobretudo, aprendi a humildade e a generosidade que os
homens sábios carregam consigo. Ter convivido com Alfredo, durante esse tempo, fez
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de mim uma aluna melhor, uma professora melhor, uma pesquisadora melhor, mas,
principalmente, uma pessoa melhor. Desejo que nossa amizade e cumplicidade se
fortaleçam a cada dia e que novas e produtivas conversas possam continuar a ser travadas
em outros tempos e outros espaços.
Aos professores que, prontamente, aceitaram compor a Banca de Qualificação e
Defesa deste trabalho — Clarice Traversini, Éder Silveira e Madalena Klein —
contribuindo com sugestões e refinamentos para a versão final da Tese. Em especial,
agradeço às minhas queridas ex-orientadoras — Clá e Madá — pelas marcas positivas que
produziram em mim, ao longo de minha formação, e pela bela amizade e parceria que
construímos. Devo imensamente a cada uma delas, pois foram as molas propulsoras que
me impulsionaram para a vida acadêmica. Sem elas, não teria enveredado por esses
caminhos. Foram as mãos que me acompanharam, me empurraram, me puxaram quando
tudo parecia difícil e imensamente assustador. Agradeço, também, à Karyne Dias
Coutinho, pelo aceite em participar da Banca de Defesa final deste trabalho, mas,
principalmente, por ter sido ela uma das colegas generosas que me acolheram quando
cheguei à UFRGS, pois me ajudou nas discussões, estudos e apresentações que fizemos
naquela temível, mas produtiva, disciplina intitulada Segurança, território, população: implicações
educacionais.
Aos grupos de orientação e pesquisa de que participei ao longo desse período, e
que funcionaram como locais de abastecimento do pensamento. Aos meus colegas de
orientação Dora, Tati, Jairo, Antônio, Gustavo e Straub pelas refinadas e afi(n)adas
discussões, sempre acompanhadas de muito rigor e alegria. Sinto-me privilegiada em fazer
parte desse grupo, pois ele apresenta qualidades raras de serem encontradas na academia
atualmente. Preciso agradecer, especialmente, à minha querida amiga Dora Marín-Diaz,
por suas incansáveis e permanentes contribuições a este trabalho. Sua companhia
instigante provocou meu pensamento e sacudiu minhas verdades produzindo reviravoltas
nesta Tese. Muitos foram os momentos de leitura e estudo que ela dedicou a mim e a este
trabalho. Dora é uma amiga que se encontra fisicamente distante, mas que tem a
capacidade de se fazer constantemente presente em minha vida. Sua voz — com sotaque
colombiano — ressoa em várias partes desta escrita.
Ao Grupo de Pesquisa em Inclusão — GEPI — da Unisinos, que sempre me
recebeu de braços abertos, oferecendo uma disponibilidade ímpar de compartilhar
saberes. Em especial, à Maura Corcini Lopes, pelas importantes contribuições tecidas a
este trabalho e às minhas queridas amigas e colegas de profissão, Morgana Domênica
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Hattge, Carine Loureiro e Rejane Klein. Essas amigas tão especiais mostraram-me que o
Doutorado é feito de muito trabalho, estudo e parceria, mas também de boas risadas,
cervejinhas e viagens divertidas. Espero que nossa amizade perdure por longos anos e que
novas e muitas parcerias continuem a surgir.
Não posso deixar de agradecer:
Ao grupo que me recebeu na UFRGS, quando recém entrava como acadêmica
do Mestrado: Maurício, Delci, Janete, Michele, Marco, Juliana Vargas, Tanise e Rosangela.
Muitos deles continuaram presentes durante todo o Doutorado, colaborando com leituras
e sugestões para este trabalho. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu
colega e amigo Maurício Ferreira dos Santos, com quem sempre compartilho conquistas,
dificuldades e desafios. Nele, encontrei a escuta atenta, o olhar minucioso e o incentivo
constante. Desejo que a conversa iniciada por nós, nas primeiras semanas do Curso de
Mestrado, perdure infinitamente e continue a refinar e aprofundar o meu olhar para o
Campo da Educação.
Também às minhas colegas da Universidade Federal do Rio Grande — FURG,
pessoas que conheci recentemente, com minha entrada na Universidade, mas que têm se
mostrando amigas sinceras e grandes incentivadoras deste trabalho;
Ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação da Infância — NEPE —, que
me recebeu assim que ingressei na FURG e contribuiu significativamente para a
construção deste trabalho. Sem o incentivo e a compreensão dessas colegas, os momentos
para a escrita desta Tese seriam muito mais restritos e tumultuados.
Em especial, agradeço à Maria Renata Alonso Mota, por sua acolhida afetuosa e
generosa — à moda rio-grandina — quando ingressei como professora da Universidade.
Com seu afeto e amizade, conseguiu transformar tudo o que parecia estranho, distante e
desconhecido — cidade nova, universidade nova, colegas novos — em algo
extremamente familiar e aconchegante. Também quero agradecer às minhas alunas da
Graduação, principalmente as bolsistas que trabalham comigo na pesquisa, que, com suas
dúvidas e inquietações, não imaginam o quanto contribuem para que eu aprofunde meus
próprios entendimentos.
Não posso deixar de agradecer a uma pessoa que faz parte da minha vida já há
muitos anos, mas que em Rio Grande, tem sido a minha família, o meu porto seguro, o
meu ombro amigo. Agradeço profundamente à minha grande amiga e, agora, parceira de
trabalho Paula Corrêa Henning, por sua companhia constante nos dias frios e ventosos
do Cassino. Os momentos com ela partilhados — as pedaladas ao entardecer, as jantas,
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ou mesmo os dias maçantes de muito trabalho — têm tornado minha vida, em Rio
Grande, menos solitária e muito mais alegre.
Propositalmente, deixo por último aquelas pessoas que percorreram comigo
cada passo desta e de tantas outras trajetórias. Estiveram sempre presentes, torcendo,
vibrando, apostando, acreditando, se emocionando. Aos meus pais, Clóvis e Mára, devo
muito mais do que um agradecimento especial. Eles estão em cada ponto deste trabalho,
estão naquilo que sou, naquilo que penso, naquilo que problematizo. São os meus amigos
mais sinceros e, por isso mesmo, os mais exigentes e rigorosos. Por meio da sua crítica
afiada, eles têm a capacidade de me colocar em movimento, fazendo com que, a cada dia,
eu me torne uma pessoa melhor, mais forte e, ao mesmo tempo, mas sensível. A eles,
agradeço por terem sido exemplo de vida, de persistência, de coragem e da perene
determinação.
Por fim, ao meu amor, Caio Gazzotti Mayborada, homem forte, inteligente e
amoroso que escolhi para compartilhar a minha vida. Agradeço por sua coragem,
incentivo e constante alegria, que transforma dias pesados e cansativos em momentos
leves e deliciosamente partilhados. Diante dos momentos de escolha, de dificuldades, de
novos desafios, sempre encontrei nele o apoio e o amparo necessário para seguir em
frente. Sua parceria e incentivo, não só no processo de construção desta Tese, mas
também nos novos rumos profissionais que minha vida tomou nos últimos anos, foram
fundamentais para reafirmar a força da nossa relação. Agradeço não apenas por acreditar
constantemente em mim, mas por acreditar em nosso amor e na possibilidade de que ele
sobreviveria e se fortaleceria na distância. Te amo!
À Capes, pelo financiamento desta pesquisa nos dois primeiros anos de sua
execução, e ao povo brasileiro, que, por meio dos altos impostos que paga anualmente,
financiou esta investigação assim como o meu processo de formação desde o Mestrado.
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RESUMO
Esta Tese investiga, primeiro, de que forma as Políticas de Assistência Social, utilizando a
educação escolarizada como lócus privilegiado para a sua efetivação, operam sobre a
população na atualidade e, segundo, examina quais implicações tais políticas produzem na e
sobre a escola contemporânea. Além disso, estudam-se a proveniência e a emergência das
Políticas de Assistência Social no Brasil e suas relações com a educação escolarizada. Para
isso, tomam-se como sustentação teórico-metodológica os estudos de Foucault,
principalmente os que remetem às noções de genealogia e governamentalidade.
Metodologicamente, a pesquisa foi organizada em três etapas. A primeira analisou os
seguintes documentos oficiais que materializam e regulamentam as Políticas de Assistência
Social na atualidade: a Constituição 1988, a Lei Orgânica de Assistência Social/1993, o Plano
Nacional de Assistência Social/2004, a Norma Operacional Básica - SUAS/2005, o Plano
Brasil sem Miséria/2011 e a Ação Brasil Carinhoso/2012. Com o intuito de observar de que
modo tais políticas vêm utilizando a escola como lugar de efetivação, na segunda etapa foi
analisado um conjunto de documentos que legislam sobre o funcionamento atual do
Programa Bolsa Família, sobretudo aqueles que regulamentam as condicionalidades impostas
por esse Programa. Na terceira etapa, foram realizadas conversas informais com cinco
diretores de escolas públicas de um município da Região Metropolitana de Porto Alegre. A
partir da análise, foi possível dividir a Tese em duas grandes partes. Na primeira, a qual
analisou o contexto contemporâneo, argumenta-se que, com a emergência do neoliberalismo
brasileiro e a correlata constituição da inclusão como imperativo de Estado, podemos assistir
à proliferação das Políticas de Assistência Social no Brasil, em articulação com um fenômeno
que pode ser denominado educacionalização do social. Tais políticas, ao utilizarem a educação
escolarizada como lócus privilegiado de efetivação, produzem uma redefinição das funções da
escola pública em uma sociedade da aprendizagem, alargando consideravelmente suas funções
que enfatizam fortemente o governamento das condutas, de modo a produzir um
deslocamento no que se entende por conhecimentos escolares. Tais conhecimentos passam a
se ligar, inexoravelmente, a conteúdos psicológicos, expressando formas contemporâneas de
condução das condutas, as quais apresentam uma centralidade na condução de cada um por si
mesmo. A segunda parte da Tese enfatiza momentos históricos distintos, desde o século XIX
até Contemporaneidade, objetivando compreender a proveniência e as condições de
emergência das Políticas de Assistência Social no Brasil. A partir disso, destacam-se práticas
diversas que mostram as distintas articulações produzidas entre Assistência Social e Educação
ao longo da história. Destacam-se práticas assistenciais vinculadas às ordens religiosas e à
caridade cristã, desenvolvidas até meados do século XIX; passa-se pela estruturação da
Assistência Social como uma política do Estado brasileiro, na década de 1930 e se chega à
emergência das políticas de transferência de renda condicionada, que proliferam pelo País, no
interior do quadro político e econômico neoliberal. Dessa forma, tanto no decorrer das
análises do contemporâneo quanto no percurso histórico produzido, foi possível
compreender que as Políticas de Assistência Social encontram, na escola, um instrumento
eficaz para operar — de modos distintos — sobre a conduta dos sujeitos, gerenciando os
riscos produzidos pela miséria, pela fome, pela deficiência, pela exclusão social numa tentativa
de garantir seguridade da população.

Palavras-chave: Assistência Social. Educação. Inclusão. Governamentalidade neoliberal.
Educacionalização do social.
____________________________________________________________________________
LOCKMANN, Kamila. A proliferação das Políticas de Assistência Social na Educação
Escolarizada: estratégias da governamentalidade neoliberal. Porto Alegre, 2013. 317 f. Tese
(Doutorado em Educação) — Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de
Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.
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RÉSUMÉ
D’abord cette thèse étudie la façon dont les Politiques d’Aide Sociale, en utilisant
l’enseignement scolaire comme locus privilégié pour son concrétisation, fonctionnent sur la
population d’aujourd’hui, et suivant examine quelles implications ces politiques produisent
dans et à propos l’école contemporaine. De plus, étudie la provenence et l'émergence des
Politiques d’Aide Sociale au Brésil et ses relations avec l'enseignement scolaire. Pour cela ils
sont pris comme appui théorique et méthodologique les études de Foucault, en particulier
ceux qui font référence aux notions de généalogie et de la gouvernementalité. La
méthodologie a été organisée en trois étapes. La première a examiné les suivants documents
officiels qui matérialisent y réglementent les Politiques d’Aide Sociale de l’actualité : la
Constitution Brésilienne de 1988, la Loi Organique d’Aide Sociale/1993, le Plan Nationale
d’Aide Sociale/2004, la Norma Operacional Básica-NOB-SUAS (Norme Essentielle
Opérationnelle)/2005, le Plan Brasil sem Miséria (Brésil sans Misère)/2011 et l’action Brasil
Carinhoso (Brésil Solidaire)/2012. Avec l’intention d’observer de quelle manière ces politiques
sont en train d’utiliser l’école en tant que lieu de réalisation, dans la deuxième étape un
ensemble de documents qui légifèrent à propos du fonctionnement actuel du Programme
Bolsa Família (Bourse Famille) a été examiné, surtout ceux qui réglementent les conditions
exigées pour ce Programme. Dans la troisième étape, entretiens informels ont été réalisé avec
cinq directeurs d’école publique d’une ville de la région métropolitaine de Porto Alegre,
Brésil. Après cette analyse il était possible de diviser la Thèse dans deux grandes parties. Dans
la première, qui a analysé le contexte contemporain, l’argumentation c’est qu’avec l’urgence
du néolibéralisme Brésilien et de sa Constitution d'inclusion comme un impératif de l'État,
nous pouvons regarder la prolifération des Politiques d’Aide Sociale au Brésil, en conjonction
avec un phénomène qui peut être appelé "scolarisation du social". Ces politiques quand
utilisent l’enseignement scolaire comme locus privilégié pour son concrétisation, produisent
une redéfinition des rôles de l’école publique dans une société d’apprentissage, en élargissant
considérablement ses fonctions de souligner fortement le gouvernement de conduite, pour
produire un déplacement dans ce qui est entendu par connaissance scolaire. Ces
connaissances se lient, inexorablement, à des contenus psychologiques en exprimant des
formes contemporaines de manières de conduites, lesquelles présentent une centralité dans le
rôle de chacun pour soi. La deuxième partie accentue des différents moments historiques, dès
le XIX siècle jusqu’à présent, qui rapportent la compréhension de l'origine et les conditions
d'urgence de la Politique d’Aide Sociale au Brésil. De cela, ils sont soulignés de plusieurs
pratiques qui montrent des articulations produites entre l’Aide Sociale et l’Education tout au
long de l’histoire. Sont aussi soulignées des pratiques d’aide liées aux ordres religieux et à la
charité chrétienne développées jusqu’au milieu du XIX siècle ; passe pour l’structuration de
l’Aide Sociale comme une politique d’État brésilien en 1930 et il arrive à l’émergence des
politiques de déplacement de condition de rente, qui prolifèrent pour le pays, au sein des
politiques et économies néolibérales. De ce fait, aussi dans les analyses du contemporain
comme dans le parcours historique produite, il était possible de comprendre que les
Politiques d’Aide Sociale rencontrent à l’école un outil efficace pour opérer, des différentes
manières, à propos de la conduite des sujets, en administrant les risques produits
par la misère, la famine, la déficience, l’exclusion sociale pour tenter d'assurerla sécurité de la
population.
Mots clés: Aide Sociale. Éducation. Inclusion. Gouvernementalité néolibérale. Scolarisation
du social.
____________________________________________________________________________
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ABSTRACT
This dissertation first discusses how the Policies of Social Assistance utilize the schooled
education as a privileged locus for its achievement with the current population. Second, it
analyses which implications such policies produce in and about the contemporary school. In
addition to that, it studies the origin and the emergence of the Brazilian Social Assistance
Policies and its relations with the schooled education. For this purpose, the studies of
Foucault, especially the ones that are related to the ideas of genealogy and governmentality,
are taken as theoretical and methodical basis. The method chosen for this research was
organized in three stages. The first one has analyzed the following official documents, which
fulfill and regulate the Actual Social Assistance Policies: the 1988 Constitution, Social
Assistance Organic Law/1993, Social Assistance National Plan /2004, the Norma Operacional
Básica (Norm of Basic Operations) - SUAS/2005, the Plan Brasil sem Miséria (Brazil without
extreme poverty)/2011 and the Action Brasil Carinhoso/2012. In order to observe how these
policies have been using the school as a place of execution, the second part analyses a set of
documents that legislate on the current functioning of the Bolsa Família Program, mainly those
that regulate the conditions imposed by this program. In the third stage, informal
conversations were carried with five public school principals from a city in the Porto Alegre
metropolitan area. From this analysis, it was possible to divide the dissertation in two big
parts. In the first part, where the contemporary context was examined, the arguments are that
with the emergence of the Brazilian neoliberalism and the correlate Constitution of inclusion
as an imperative of the State, it is possible to watch the proliferation of Brazilian Social
Assistance Policies, in conjunction with a phenomenon that can be called “social
educationalization”. Such policies when using the schooled education as a privileged locus of
execution produce a redefinition of the role of the public school into a learning society,
considerably extending its functions to strongly emphasize the government of conduct, in
order to produce a shift in what is meant by school knowledge. Such knowledge begins now
to connect, inexorably, to psychological contents, expressing contemporary ways of
conducting the conducts, which present a centrality in the behavior of every man for himself.
The second part of the dissertation emphasizes different historical moments, from the XIX
century until now, with the purpose to understand the origin and the conditions of the
emergency of the Brazilian Social Assistance Policies. There is an emphasis on the practices
that show the different articulations produced between the Social Assistance and the
Education throughout the history. Examples available are: assisting practices linked to
religious orders and to the Christian charity developed until mid XIX century; covering the
structuring of Social Assistance as a policy of the Brazilian government in the decade of 1930.
Then, it comes the emergence of policies of conditional cash transfer, which proliferate
throughout the country, within the neoliberal economic and political framework. Thus, both
during the contemporary analyses and on the historical path produced, it was possible to
understand that the Social Assistance Policies find in the school an effective tool to operate –
in distinct ways – on conducting of behaviors, managing the risks produced by poverty,
hunger, disability, social exclusion in order to ensure safety to the population.

Key words: Social Assistance. Education. Inclusion. Neoliberal Governmentality. Social
Educationalization.
____________________________________________________________________________
LOCKMANN, Kamila. The Proliferation of Social Assistance Policies in schooled
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(Doutorado em Educação) — Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de
Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.
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APRESENTAÇÃO
Eu não gosto da escrita. Ser escritor me parece verdadeiramente irrisório. [...]
Nunca considerei que fosse uma honra escrever, um privilégio ou o que quer que seja de
extraordinário. Eu digo freqüentemente: [...] quando é que começarei a escrever
sem que escrever seja escrita? Sem essa solenidade com cheiro de óleo.
[...] Afinal de contas, eu sempre sou remetido à escrita. Então eu sonho
com textos breves. Mas isto sempre dá em livros grandes![...] E, quando
começo a trabalhar, é “escrita”, e implica todo um ritual, toda uma dificuldade. Eu me
enfio num túnel, não quero ver ninguém, quando gostaria, ao contrário,
de ter uma escrita fácil, de uma vez. Mas não consigo de modo algum.
[...] Gostaria de escapar dessa atividade fechada, solene, redobrada sobre si
mesma, que é, para mim, a atividade de colocar palavras no papel. Eu gostaria que ela
fosse algo que passa, que é jogado assim, que se escreve num canto de
mesa, que se dá, que circula, que poderia ter sido um panfleto, um cartaz, um
fragmento de filme, um discurso público, qualquer coisa...
Uma vez mais, não consigo escrever assim.
Certamente tenho prazer em escrever, descubro pequenos truques, mas não tenho
prazer em ter esse prazer. Sinto, a este respeito, um mal-estar, porque desejaria um prazer
inteiramente diferente daquele bem familiar, de todas as pessoas que escrevem.
Elas se trancafiam. O papel está em branco, não se tem nenhuma idéia, e depois,
pouco a pouco, ao cabo de duas horas, ou de dois dias, ou de duas semanas, no próprio
interior da atividade de escrever, uma porção de coisas tornam-se
presentes. O texto existe, sabe-se sobre ele muito mais do que antes. A
cabeça estava vazia, agora está cheia, porque a escrita não esvazia, ela
preenche. Do seu próprio vazio, faz-se uma pletora. Todo mundo sabe disto. Isso não me
diverte! (Foucault, 2006, p. 82) [Grifos meus].

“Você tem, com esse trabalho de papel e tinta, um prazer real?” Essa foi uma das
perguntas direcionadas a Michel Foucault em entrevista realizada em junho em 1975.
Como responder a uma questão que interroga sobre o sentimento produzido no decorrer
do processo de escrita? É possível traduzir, em palavras, as tensões e os embates
vivenciados no interior da própria atividade de escrever? O que o exercício da escrita
produz naquele que escreve? De que maneira ela nos interpela, forma-nos, conforma-nos,
deforma-nos? O exercício da escrita é, sem dúvida, um exercício que se exerce sobre si
mesmo e, ao exercê-lo, ele produz, em cada um de nós, algo como uma metamorfose.
Uma metamorfose nos sentimentos, nas ideias, nos pensamentos e, portanto, uma
metamorfose produzida sobre nós mesmos. Eis um dos ensinamentos deixados por
Foucault: escreve-se para modificar aquilo que se é. A escrita é, para ele, uma experiêncialimite que arranca o sujeito de si próprio. Em suas palavras: “[...] por mais tediosos ou
eruditos que fossem meus livros, sempre os concebi como experiências diretas visando
me arrancar a mim mesmo, me impedir de ser o mesmo” (FOUCAULT, 1994, p. 43)
[Tradução minha].
Dessa forma, tornam-se evidentes as dificuldades, os embates e as tensões que
acompanham e, ao mesmo tempo, animam o processo de escrita. Como vincular o
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processo de escrita a um prazer real, uma vez que ele produz uma espécie de
descolamento de si mesmo, de afastamento e dissolução de si? Esse trabalho ético e
estético sobre si mesmo, vivenciado na atividade da escritura, envolve dor, agrura,
renúncia, tormento, mesmo que isso não implique uma ausência de prazer. É uma espécie
de ato masoquista, que produz dor e sofrimento, ao mesmo tempo em que proporciona
riso e prazer.
Muitas vezes, o ato da escrita se torna, para mim, um exercício prazeroso. Vibro
com a construção de determinadas frases, crio expressões, gosto de pensar coisas que
ainda não tinha pensado. Porém, na maioria das vezes, escrever é um processo difícil e
doloroso. É doloroso, porque ele se constitui como um movimento de luta. Ele trava um
combate. O pior e mais doloroso combate que pode existir: o combate com nós mesmos,
com nossos próprios pensamentos, com aquilo que dizemos, em que acreditamos, ou
que idealizamos. “Mas o que é filosofar hoje em dia — quero dizer, a atividade filosófica
— senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento?” (FOUCAULT,
1998, p.13). Michel Foucault nos ajuda a compreender o ato de escrever como uma
atividade filosófica, em que realizamos um trabalho crítico do pensamento sobre o
próprio pensamento. Trata-se, tal como nos propôs Nietzsche (1999), de desenvolver
uma filosofia a marteladas; uma filosofia que rompe nossos próprios pensamentos,
golpeia nossas verdades e racha nossas certezas.
Foi por compreender a complexidade dos movimentos vividos no interior da
atividade da escrita e por compartilhar, com Foucault, as angústias, os prazeres e
desprazeres expressos por ele na epígrafe mencionada, que escolhi trazê-lo no início da
escrita desta Tese. Acredito que o autor tenha conseguido, de algum modo, expressar o
que significa para aquele que escreve o exercício da escrita. Suas palavras me dizem muito
acerca do que vivenciei no transcurso desse longo processo de colocar as palavras no
papel. Muitos dos desejos e das dificuldades expressas por ele foram sentimentos
vivenciados a cada página deste trabalho. O desejo de escrever facilmente, como um ato
que passa, que circula, que flui, que rompe as regras, as solenidades e os rituais impostos
pela academia. Mais do que isso: um desejo incessante de produzir uma escrita fácil e
breve que consiga, em poucas palavras, dizer o essencial. Produzir uma escrita que não
cheire a escrita, eis um trabalho, ainda, inatingível para mim. Vocês têm em mãos um
texto longo, denso e extenso. É escrita o que vocês têm em mãos.
Dessa forma, esta Tese é, como tantos outros exercícios de escrita, o resultado
de embates, de lutas e de tensões. Foi produzida entre desejos, dificuldades, expectativas e
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frustrações. Construída em momentos de profunda solidão, mas, também, em momentos
de interlocuções produtivas e generosas. Este trabalho é resultado do esforço que precisei
empreender para traduzir pensamentos, que se encontram em constante movimento, em
palavras fixas, impressas no papel. Talvez este seja o grande desafio que acompanha todos
aqueles que escrevem. Como materializar, de uma forma estanque e fixa, um pensamento
que ainda pensa? É dessa forma que eu gostaria que os leitores compreendessem este
texto. Ele é a materialização de um pensamento que se encontra em constante
movimento, que vive, juntamente com aquela que o escreve, uma espécie de metamorfose
contínua e interrupta.
Nesse sentido, o presente trabalho foi organizado tentando mostrar ao leitor os
deslocamentos operados no meu próprio pensamento, durante esse longo processo de
escrita. Tentei privilegiar uma forma de organização dos capítulos que pudesse fornecer
ao leitor a sensação de movimento, de deslocamento e de (des)continuidade. A estrutura
que compõe este trabalho foi pensada, elaborada e reorganizada diversas vezes, tentando
buscar a maneira mais adequada de apresentar ao leitor uma Tese que se propõe lançar
um olhar genealógico para as Políticas de Assistência Social e compreender sua forma de
funcionamento em articulação com a Educação na atualidade. Justamente por ser uma
Tese de inspiração genealógica é que se torna fundamental refletir sobre sua forma de
organização, pois um jeito de olhar produz um modo específico de organizar e de
apresentar a sequência da pesquisa, suas etapas, suas escolhas e seus achados. Com o
intuito de afastar-me de uma espécie de linearidade e sucessão progressiva dos
acontecimentos, escolhi dividir a Tese em duas grandes partes, são elas: As Políticas de
Assistência Social e a Educação no contexto contemporâneo e A constituição histórica das Políticas de
Assistência Social no Brasil: um recuo ao passado para a compreensão do presente. A meu ver, essas
partes encontram-se extremamente articuladas entre si, mas, do mesmo modo,
apresentam uma autonomia própria. Elas se complementam, se articulam, mas também
são compreensíveis a partir de si mesmas, sem a necessidade de apoiarem-se mutuamente.
A divisão dessas partes foi pensada tentando privilegiar uma forma de fazer
pesquisa que está ancorada no presente, nas problemáticas, nas tensões e nos desafios que
se desenvolvem na atualidade. Ou seja, trata-se de uma pesquisa do presente que apenas
recorre ao passado com o intuito de compreender as formas de constituição de uma
época como a nossa. Sendo assim, para organizar tal investigação, optei por começar pelo
presente, apresentando os discursos e as práticas que vemos circular na atualidade acerca
das Políticas de Assistência Social e da Educação, percebendo o funcionamento dessas
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políticas e os efeitos que elas produzem na vida das pessoas e das populações. É disso que
se trata a primeira parte da Tese. Esta se encontra dividida em três capítulos.
O primeiro capítulo — A composição do terreno investigativo: velhos temas, novos
problemas — apresenta três seções e tem como objetivo realizar uma discussão
introdutória acerca do tema desta investigação, a saber: as Políticas de Assistência Social e
suas relações com a educação escolarizada 1 . Importa ressaltar que tais políticas são
compreendidas neste trabalho como políticas de inclusão social as quais apresentam uma
relação de imanência com a racionalidade neoliberal em voga na atualidade. Na primeira
seção — As Políticas Sociais: um tema emergente na Contemporaneidade —, mostro a ampla
circulação discursiva que o tema das Políticas de Assistência Social assume na
Contemporaneidade, por meio dos discursos políticos, midiáticos e acadêmicos. Na
segunda seção — A pesquisa e a pesquisadora: processos de constituição interdependentes —, recorto
fragmentos da minha trajetória acadêmica, profissional e social, destacando alguns fatos e
experiências vividas que contribuíram para minha aproximação com o tema aqui
proposto. Na última seção — Os rumos metodológicos: possibilidades no fazer investigativo —,
situo a problemática investigativa expondo o problema de pesquisa que ficou assim
constituído: Como as Políticas de Assistência Social, utilizando a educação escolarizada
como lócus privilegiado de efetivação, operam sobre a população na atualidade e que
implicações tais políticas vêm produzindo na escola contemporânea? Além disso, ainda
nessa seção, descrevo as etapas da pesquisa e apresento os focos 2 de investigação,
construídos a partir da análise do material.
O segundo capítulo — Entre conversas, estudos e discussões: a governamentalidade como
lente teórico-metodológica — apresenta o conceito de governamentalidade, a partir das
investigações de Michel Foucault e das interlocuções estabelecidas com colegas deste e de
outros programas de Pós-Graduação em Educação, tentando mostrar a centralidade que
esse conceito ocupa no desenvolvimento deste trabalho. Ainda que nesse segundo
capítulo eu tenha me centrado em discussões teóricas, não deixei de trazer e comentar
achados empíricos, não para que funcionem como exemplos mas, sim, para que eu já os
introduza nesta Tese. Na seção intitulada — Sobre a história da governamentalidade: recortes

Refiro-me à Educação escolarizada como um tipo de educação institucionalizada, nesse caso,
aquela que se desenvolve no interior da instituição escolar.
2 Opto por utilizar a expressão focos de investigação, no lugar de categorias ou de unidades analíticas,
por entender que o exercício de análise aqui desenvolvido trata de aproximar e distanciar o olhar sob o
material empírico produzido. Portanto, não se trata de destacar temas ou unidades distintas, mas de focar
alguns aspectos que pertencem ao conjunto todo, que se articulam permanentemente, se sobrepõem e se
sustentam mutuamente.
1
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para compreender as diferentes formas de conduzir as condutas dos sujeitos e da população —, discorro
sobre o deslocamento nas artes de governar, apontado por Foucault, desde a Idade Média
até os nossos dias. A primeira parte da seção — Do bloqueio ao desbloqueio das artes de governar
— discute o poder pastoral, o poder soberano e a razão de Estado, apontando como
ocorre o desbloqueio das artes de governar na Europa no século XVIII. A segunda parte
da seção aborda o Liberalismo e as diferentes formas de neoliberalismo, passando pela experiência
do ordoliberalismo alemão e do neoliberalismo norte-americano, ambos amplamente
descritos e discutidos por Foucault (2008). Esses estudos foram fundamentais para esta
investigação, uma vez que me permitiram pensar as aproximações e os distanciamentos
entre tais experiências estudadas por Foucault e uma forma de governamentalidade
neoliberal que se estruturou no contexto brasileiro a partir de meados dos anos 1980.
Pensando que tais políticas se desenvolvem no interior de uma racionalidade neoliberal
brasileira, organizo o terceiro capítulo.
Tal capítulo — Movimentos de inteligibilidade e de operacionalidade: analisando as Políticas
de Assistência Social no Brasil contemporâneo— realiza a análise dos discursos materializados
nos documentos que compõem o material empírico, assim como das conversas informais
estabelecidas com os diretores das escolas públicas de um Município da Região
Metropolitana de Porto Alegre. Na primeira seção — Conhecendo a população brasileira: a
estatística como forma de inteligibilidade dos fenômenos coletivos —, analiso o funcionamento da
estatística na atualidade, como um saber essencial às práticas de governamento. Tento
mostrar como essa constrói um saber sobre as populações que destaca grupos de risco e
fenômenos que precisam ser gerenciados. Entre tais fenômenos a educação, ou melhor, a
falta dela, parece ser recorrentemente citada, como a causa de uma série de problemas
sociais que se vinculam ao campo da saúde, do trabalho, da produtividade, da natalidade,
da reprodução etc. De forma correlata, a Educação é requerida como instância de solução
desses problemas sociais. Esse fenômeno foi denominado educacionalização do social, a partir
das contribuições de autores como Carlos Ernesto Noguera-Ramirez (2009), Maarten
Simmons e Jan Masschelein (2008) e Paul Smeyers e Marc Depaepe (2008). A segunda
seção — Governando a população brasileira: estratégias de operacionalidade sobre os sujeitos e suas
condutas — discorre sobre as estratégias desenvolvidas pelas Políticas de Assistência Social
para intervir sobre a população brasileira com o intuito de gerenciar os problemas
anteriormente apontados pela estatística. Esta seção divide-se em três subseções: a
primeira — Distribuição de renda, condicionalidades e mecanismos de vigilância/punição: estratégias do
Programa Bolsa Família para governar a população — analisa as estratégias de controle e
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governamento que são operacionalizadas por tais políticas e que produzem um
deslocamento da noção de direitos sociais para a noção de dívidas sociais, por meio das
condicionalidades impostas pelos programas. Esse deslocamento produz um tipo de
subjetividade que denominei, apoiada em Lazaratto (2011), de homem endividado. A segunda
subseção — Os investimentos em capital humano e a constituição da noção de inclusão produtiva —
compreende que as condicionalidades impostas pelas Políticas de Assistência Social, aqui,
especificamente, pelo Programa Bolsa Família, constituem-se em estratégias de
investimento em capital humano, algo característico do neoliberalismo norteamericano.
Tais investimentos direcionam-se ao que chamei capitais humanos biológicos ou inatos, capitais
humanos infantis e capitais humanos recuperáveis. Todos esses investimentos se desenvolvem
com o intuito de garantir não apenas uma inclusão desses sujeitos nos mecanismos de
competição de uma sociedade neoliberal, mas de uma inclusão adjetivada de “produtiva”.
Na terceira e última subseção — A educacionalização do social e o alargamento das funções da
instituição escolar —, tento apresentar o quanto essa proliferação das Políticas de Assistência
Social na atualidade produz, e, ao mesmo tempo, é produzida por um fenômeno que
podemos denominar educacionalização do social ou uma obsessão contemporânea pela
educação. Esses dois aspectos — a proliferação das Políticas de Assistência Social e a
educacionalização do social —, de forma imanente, produzem uma redefinição no papel da
escola pública numa sociedade da aprendizagem, alargando consideravelmente suas
funções que, ao enfatizarem o governamento das condutas, produzem um deslocamento
no que entendemos por conhecimentos escolares.
Após realizar a análise do funcionamento atual das Políticas de Assistência Social
e os efeitos que isso tem produzido na educação escolarizada, busco alguns traços
genealógicos para compreender de que forma tais políticas foram se constituindo, se
consolidando e proliferando no território brasileiro. Olhar para traços específicos dessa
história constituiu o exercício que desenvolvo na segunda parte da Tese, a qual se intitula
A constituição histórica das Políticas de Assistência Social no Brasil: um recuo ao passado para a
compreensão do presente. Essa parte está dividida em dois grandes capítulos.
O quarto capítulo — A proveniência e as condições de emergência das Políticas de
Assistência Social no Brasil — apresenta, primeiramente, os conceitos de proveniência e
emergência, tentando mostrar sua utilidade para a pesquisa em desenvolvimento.
Tomando a genealogia como uma forma de olhar para o presente, busco, na história da
Assistência Social, não sua origem, mas suas condições de possibilidade. Para isso,
escolho mapear algumas práticas ocorridas no campo da assistência social em cada época
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histórica a fim de, a partir delas, mostrar uma racionalidade política em operação.
Perceber a forma como essas práticas se vinculam a regimes de verdade diferenciados e
estabelecem relações com o campo da Educação foi o objetivo desse capítulo. Na
primeira seção — A assistência social como ato de benemerência e caminho de salvação —, descrevo
práticas de assistência social vinculadas à caridade e a uma verdade religiosa que pretende,
a partir de princípios transcendentais e divinos, governar a vida dos homens aqui na
Terra. Esta seria uma primeira forma de proveniência das práticas assistenciais no Brasil.
A segunda forma de proveniência é abordada na seguinte seção, intitulada A assistência
social como instrumento de higienização e segurança das cidades. Nesta, evidencio um movimento
de racionalização das práticas de governo que começa a ocorrer no Brasil a partir de
meados do século XIX, mais especificamente, no início da Primeira República ou da
chamada República Velha (1889). Tal racionalização modifica as práticas de assistência
social empreendidas na época, fazendo-as se alicerçarem em princípios mais racionais e
biológicos: emergem, portanto, os movimentos higienistas e sanitaristas que proliferaram
amplamente pelo Brasil nesse período. Trata-se de uma preocupação com a vida biológica
da população e não tanto com a salvação das almas, como apontara a seção anterior. Com
essa racionalização das práticas de governo, vê-se iniciar, no Brasil, um processo de
governamentalização do Estado. A partir da terceira seção — A emergência da Assistência
Social como direito do cidadão e responsabilidade do Estado —, podemos falar de uma emergência
da assistência social no Brasil, a qual passa a ser, pela primeira vez, uma preocupação do
Estado a partir da década de 1930. É nesse momento que se criam alguns órgãos
importantes para o funcionamento da assistência social e esta se vê incluída nos
mecanismos do Estado brasileiro.
O quinto capítulo, intitulado — A crise do dispositivo geral de governo no Brasil:
disputas e tensões na condução da população —, encontra-se dividido em quatro seções. A
primeira destas — Assistência Social, Educação e Desenvolvimento: uma tríade para gerenciar os
efeitos da globalização da pobreza — apresenta o modo como, no decorrer do regime
democrático brasileiro (1945-1964), a noção de desenvolvimento emerge em nosso país e
de que maneira se constitui como uma verdade reguladora das ações no âmbito social.
Com os altos índices de crescimento econômico visualizados nesse período,
principalmente no decorrer da década de 1950, vai se elaborando, gradativamente, o
entendimento de que o governo não deve intervir sobre a população, pois o
desenvolvimento econômico por si só resolveria os problemas sociais. Dessa forma,
podemos perceber que ocorre uma espécie de abrandamento das políticas sociais e se

24

estrutura, no Brasil, uma forma de governo, digamos, “mais frugal”. Na segunda seção —
O fortalecimento das Políticas de Assistência Social: ressonâncias da Ditadura Militar — mostro
como, novamente, estrutura-se no Brasil um Estado forte que acaba intervindo
diretamente em diferentes aspectos da vida social da população brasileira e fortalecendo
consideravelmente as iniciativas e as ações desenvolvidas pelas Políticas de Assistência
Social. Na continuidade das discussões, tento destacar como essas tensões vivenciadas
entre Estado forte e Estado fraco, entre governo interventor e governo frugal,
estabelecem as condições para a emergência do neoliberalismo no Brasil. Na seção
intitulada — Sobre a redemocratização e a emergência do neoliberalismo brasileiro: a proliferação das
práticas de Assistência Social no Brasil contemporâneo — mostro que a emergência do
neoliberalismo brasileiro e a correlata constituição da inclusão como imperativo de
Estado dão as condições necessárias para a proliferação das Políticas de Assistência Social
no Brasil. A última seção — Sociedade de aprendizagem, capital humano e a proliferação dos
programas sociais no território brasileiro: efeitos da racionalidade política contemporânea — dá
continuidade às discussões desenvolvidas na seção anterior, apontando para a forma
como a educação, por meio da centralidade atribuída à noção de aprendizagem, assume
um papel chave na resolução de uma variedade de problemas sociais. É no momento em
que há essa educacionalização do social que os programas de transferência de renda
condicionada aparecem, por meio da lógica do imposto negativo, como uma resolução do
problema da pobreza no país. As condicionalidades impostas por tais programas giram
em torno de uma variedade de investimentos educacionais que os sujeitos devem realizar
em si mesmos, a fim de modificar sua precária condição de vida. Dessa forma, podemos
visualizar como a Assistência Social, por meio da proliferação dos programas sociais,
convoca constantemente a educação como instrumento para resolução das mazelas
sociais brasileiras.
A partir da estrutura apresentada aqui, desde as discussões sobre a
Contemporaneidade até a compreensão histórica sobre a emergência das Políticas de
Assistência Social, pareceu-me possível mostrar a Tese que atravessa toda esta
investigação. Minha Tese é que, de forma imanente a emergência da racionalidade
política neoliberal no Brasil, nós vivemos um movimento de proliferação das
Políticas de Assistência Social que se articula com um fenômeno que podemos
denominar educacionalização do social. Tais políticas, ao utilizarem a educação
escolarizada como lócus privilegiado de efetivação, produzem um alargamento
das funções da escola, no interior do que conhecemos como sociedade da
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aprendizagem. A assistência Social, o fenômeno da educacionalização do social e
a sociedade da aprendizagem se manifestam como um conjunto de práticas que
expressam formas contemporâneas de condução das condutas. Tais práticas têm
centrado seu olhar na condução do si mesmo redefinindo os conhecimentos
escolares e ligando-os inexoravelmente com conteúdos psicológicos que
continuam a focar a centralidade na condução de si.
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PARTE 1
AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A
EDUCAÇÃO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO: UM
PROBLEMA DO PRESENTE
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1. A COMPOSIÇÃO DO TERRENO INVESTIGATIVO:
VELHOS TEMAS, NOVOS PROBLEMAS
Meu problema, ou a única possibilidade de trabalho teórico para mim,
seria somente deixar o desenho mais inteligível possível,
o traço do movimento pelo qual eu não estou mais no
lugar onde estava agora há pouco.
Daí, a perpétua necessidade de realçar, o ponto de passagem que a cada
deslocamento arrisco a modificar, senão o conjunto, pelo menos a maneira
pela qual se lê ou pela qual se apreende o que pode haver de inteligível.
Essa necessidade, portanto, não aparece jamais como um
plano de um edifício permanente;
[...] trata-se, mais uma vez, de traçar um deslocamento,
traçar não edifícios teóricos, mas deslocamentos pelos quais as
posições teóricas não cessam de se transformar. [...]
Então, um novo percurso, um novo traço e, uma vez mais,
um retorno sobre ele mesmo, sobre o mesmo tema
(Foucault, 2010, p. 59) [Grifos meus].

Escolho a companhia de Foucault para iniciar a escrita desta seção, justamente
porque suas palavras marcam o que significa, para mim, deparar-me, mais uma vez, com a
atividade da escrita, da pesquisa, do trabalho teórico e com o fato de me perguntar,
continuamente, sobre as coisas, sobre o mundo, e aqui, especificamente, sobre o terreno
sinuoso da inclusão social. Destaco o terreno da inclusão, pois compreendo que as
Políticas de Assistência Social são políticas de inclusão social e, por isso, encontro-me
diante de um novo/velho problema3. Falo em novo/velho problema, pois, em muitas
ocasiões, é possível perceber semelhanças e proximidades com o mesmo campo onde
trilhei os meus estudos de Mestrado: o campo da inclusão. Porém, em outras tantas, há
grandes diferenciações, espaços e rotas completamente novas e desconhecidas. Encontrome, portanto, diante de um tema que ora me parece extremamente familiar, a inclusão,
ora se apresenta, para mim, como um tema totalmente desconhecido, a assistência social.
Ao fim e ao cabo, não sei o que se torna mais difícil: falar sobre um tema que já me
acompanha há alguns anos, ou me apropriar de discussões completamente novas e
desconhecidas. Diante de tal desafio, pergunto-me: Como iniciar a construção de um
novo trabalho teórico, produzindo novos contornos investigativos, se o que me parece é,
3 Digo novo/velho problema, pois a inclusão é um tema que vem me acompanhando desde a
Graduação em Pedagogia, realizada na Universidade Feevale. Num primeiro momento, abordei esse tema a
partir da inclusão dos sujeitos surdos no ensino regular. Posteriormente, no Mestrado, trabalhei com a
inclusão de uma forma mais ampla, sem me ater às discussões concernentes à Educação de Surdos. Naquela
ocasião, compreendi a inclusão escolar como uma estratégia da governamentalidade neoliberal, tomando os
estudos de Foucault como alicerce teórico da pesquisa.

28

muito mais, um retorno ou a continuidade de uma trajetória já percorrida? Serei capaz de
dizer coisas que ainda não foram ditas ou que eu mesma, ainda, não tenha dito? Como
articular as discussões que eu vinha desenvolvendo, especificamente no campo da
inclusão escolar, com o campo das Políticas de Assistência Social? Como compreender o
campo das Políticas de Assistência Social sob cuja perspectiva teórica venho trabalhando
há alguns anos? “Enfim, como dar mais uma volta no parafuso com o qual eu venho
trabalhando há tantos anos, sem gastar a rosca e sem arrochar o conjunto todo?”
(VEIGA-NETO, 2006, p. 79).
Talvez esta Tese se constitua como uma possibilidade de traçar deslocamentos,
no interior de um mesmo tema, de um mesmo problema e, talvez, de uma mesma
trajetória investigativa. Porém, se o caminho percorrido pode, por vezes, parecer o
mesmo, o lugar onde eu me encontro, o ponto, a curva onde estou não é, definitivamente,
o mesmo. Ou seja, eu não estou mais — e também não me sinto mais — “no lugar onde
estava agora há pouco” (FOUCAULT, 2010, p. 191). Estar em outro lugar significa olhar
outras paisagens, respirar outros ares, conhecer outras trilhas e me embrenhar por rotas
ainda desconhecidas. Significa, ao fim e ao cabo, percorrer outra (e, portanto, uma nova)
trajetória. No entanto, uma nova trajetória é sempre um eterno retorno, um retorno a
trajetos e veredas onde, da última vez, não foi possível demorar-se o suficiente. Então,
um novo percurso é, sempre e ao mesmo tempo, como salienta Foucault (2010, p. 191),
“um retorno sobre ele mesmo, sobre o mesmo tema”.
É essa possibilidade de trabalho teórico, apresentada por Foucault, que direciona
meus passos rumo à construção de uma “nova” pesquisa. Destaco a palavra “nova” com
a intenção de fazer um alerta. Talvez no lugar de falar de uma pesquisa completamente
nova, eu me sinta mais à vontade para falar de novos arranjos, de novas combinações, de
novas articulações investigativas. Isso significa dizer que a novidade não está no que é
dito, mas em uma forma particular de combinar aquilo que outros já disseram ou que eu
mesma já tenha dito. De acordo com López-Ruiz (2007, p. 37), “compor obras
interessantes e belas com frases destinadas a outros parágrafos, a outras situações, tem de
ser, pelo menos, tão difícil como compô-las com frases inventadas pelo próprio autor”4.
Acredito que esta Tese seja um pouco isso tudo: um jeito de compor novas
paisagens, a partir de figuras já conhecidas, de peças antigas, de cenas já observadas. Ao
organizar tudo isso de outra forma, deslocando posições e articulando imagens distintas,
Vale uma ressalva no que se refere à expressão frases inventadas pelo próprio autor, uma vez que
Foucault (1992, p. 264) questiona o princípio do autor dizendo que “[...] o autor não é exatamente nem o
proprietário nem o responsável por seus textos; não é nem o produtor, nem o inventor deles”.
4
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esta Tese compõe novos cenários, produz novas imagens, como aquelas que encontramos
em um caleidoscópio em movimento (VEYNE, 1998). Um caleidoscópio sugere que, a
cada movimento, a cada novo giro, as partes formem figuras diferenciadas,
surpreendendo-nos com belas imagens jamais vistas. Em seguida, um novo movimento se
produzirá e novas figuras se formarão continuamente. Como destaca Veyne (1998), as
novas figuras produzidas pelo caleidoscópio não são nem mais verdadeiras, nem mais
falsas que as anteriores, mas, isso do meu ponto de vista, são igualmente provisórias. Para
o autor,
A cada momento, este mundo é o que é: que suas práticas e seus objetos
sejam raros, que haja vazio em volta deles, isso não quer dizer que haja em
decorrer verdades que os homens ainda não apreenderam: as figuras futuras
do caleidoscópio não são nem mais verdadeiras nem mais falsas do que as
precedentes (VEYNE, 1998, p. 274).

Parece-me que esse movimento sugerido pelo caleidoscópio guarda grandes
relações com o movimento que produzo ao desenvolver esta pesquisa. Ao olhar para um
mesmo campo investigativo, a inclusão, produzo alguns movimentos que me permitem
compor novos arranjos, novas combinações, novas paisagens. As composições formadas
a partir da articulação entre inclusão e Políticas de Assistência Social me parecem muito
produtivas para se pensar diferentemente; não só sobre esses dois campos, mas também
sobre aquilo que eu mesma venho produzindo, pesquisando, investigando.
Dessa forma, com o intuito de apresentar a temática deste trabalho, opto por
destacar alguns discursos sobre as políticas de assistência que circulam na atualidade, na
medida em que são compreendidos como discursos de inclusão social. Escolho fazer isso
a partir de três campos distintos: os discursos presidenciais no Brasil em 2010, a mídia e a
academia. Sendo assim, destaco primeiramente discursos que tematizam as políticas
sociais a partir das eleições presidenciais ocorridas no Brasil em 2010. Depois disso,
apresento algumas reportagens jornalísticas, para mostrar como essas políticas são
amplamente divulgadas pela mídia. Por fim, faço um levantamento de algumas pesquisas
no âmbito acadêmico que têm esse tema como foco. Por meio dos discursos que circulam
nesses três campos, penso que consigo não só mostrar a atualidade do tema em questão,
mas, principalmente, problematizar uma temática que se tornou naturalizada em nossos
tempos. É nesse ponto, que me deixo mobilizar pela pergunta foucaultiana acerca dos
poderes e dos perigos do discurso: “O que há, enfim, de tão perigoso no fato de as
pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o
perigo?” (FOUCAULT, 2004, p. 8). Entendo que o perigo encontra-se, justamente, na
naturalização que esses discursos, que circulam amplamente pela sociedade, acabam
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assumindo. O perigo está em não questioná-los, em não colocá-los sob suspeita, em não
pensar e problematizar sobre os efeitos que eles produzem em cada um de nós. O perigo,
aqui, não pode ser compreendido a partir de uma divisão binária entre o bem e o mal.
Lembremos a afirmação de Foucault (1995, p. 256), quando diz “[...] nem tudo é ruim,
mas tudo é perigoso, o que não significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é
perigoso, então temos sempre algo a fazer”. Trata-se de problematizar, de desconfiar, ou,
nas palavras de Nietzsche (1988, p. 12) de lançar para tais discursos, um “mau olhado” e
um “mau ouvido”.
Há no mundo mais ídolos do que realidades: eis o meu “mau olhado” para este
mundo, eis também o meu “mau ouvido”... Perguntar uma vez aqui com o
martelo e ouvir, talvez, como resposta aquele famoso som vazio que emana das
vísceras inchadas — que encanto para quem, por detrás das orelhas, ainda tem
outras orelhas — para mim, velho psicólogo e caçador de ratos, diante do qual
se deve dizer em voz alta o que havia de permanecer secreto... [Grifos do original].

Lançar um “mau olhado” e um “mau ouvido” para os discursos que circulam
atualmente sobre a inclusão social não significa deixar de olhar para eles, ou olhá-los de
qualquer jeito, sem a devida atenção e minúcia, necessária no trabalho acadêmico. Pelo
contrário, o “mau olhado e o mau ouvido”, no sentido nietzscheano, possibilitam
justamente o estranhamento daquilo que, de tanto circular, de tanto proliferar
indefinidamente, é tomado como verdade natural do nosso mundo. O exercício de
problematizar essas verdades naturalizadas será realizado justamente pelo “mau olhado” e
pelo “mau ouvido” que pretendo lançar sobre esses discursos no decorrer da
investigação.

1.1. As Políticas Sociais: um tema emergente na Contemporaneidade
Temos que continuar ajudando os mais pobres.
Temos de garantir que 190 milhões de brasileiros virem
consumidores. Isso não é possível sem programas sociais
(Entrevista com Dilma Rousseff, 16/06/2010 – Revista VEJA)
[Grifos meus].
Nós precisamos passar para aquilo que eu chamo de um
programa social de terceira geração. O programa de primeira
geração era o sacolão ou a ideia de cesta básica e não era o melhor caminho.
A segunda geração foi o Bolsa Família, transferência direta de renda com
contrapartida simples. A terceira geração deve promover a
inclusão produtiva
(Entrevista com Marina Silva, 11/05/2010 – O Globo) [Grifos meus].
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Minha ideia é fortalecer o Bolsa Família. Fazê-lo chegar aonde
não chegou ainda. Vou associar o programa à saúde e a cursos
profissionalizantes. Estou na origem do Bolsa Família.
Criei o Bolsa-Alimentação quando era ministro da Saúde
(Entrevista com José Serra, 26/05/2010 – VEJA On-line)
[Grifos meus].

Com o intuito de apresentar o tema desta Tese, trago, para compor a epígrafe
deste capítulo, três excertos que se referem aos discursos pronunciados em meio às
eleições presidenciais de 2010, pelos três principais candidatos à presidência da República
do Brasil: Dilma Rousseff, Marina Silva e José Serra. Escolhi tais discursos por acreditar
que eles evidenciam dois pontos importantes para iniciar a discussão aqui proposta. O
primeiro deles se refere à ampla proliferação discursiva que o tema assume na
Contemporaneidade. Basta navegar alguns minutos pela internet, assistir a programas
televisivos, comprar algumas revistas em qualquer banca da cidade ou, ainda, adquirir o
jornal diário da nossa região para perceber que as políticas sociais estão na ordem do dia,
são a pauta das agendas eleitorais, dos discursos políticos, ou, ainda, das propagandas
veiculadas pela mídia.
O segundo aspecto que destaco, com os pronunciamentos dos candidatos à
presidência da República trazidos no início desta seção, trata de mostrar como partidos
políticos supostamente opostos e candidatos rivais acabam caindo nas tramas de uma
mesma racionalidade política, econômica e cultural, o que, em termos foucaultianos,
significa dizer, de uma mesma forma de vida. Apesar de apresentarem, pelo menos à
primeira vista, enfoques e estratégias diferenciadas, sendo políticos de direita ou esquerda,
independente do partido ao qual se filiam ou da tão proclamada ideologia partidária, os
candidatos são enfáticos: é preciso manter, fortalecer e ampliar os programas sociais.
Enquanto Serra enfatiza a articulação dos programas sociais com área da saúde e com os
cursos profissionalizantes, Marina destaca tais programas como a possibilidade de
promover uma inclusão produtiva, e Dilma, por sua vez, reafirma, com clareza, a
necessidade de garantir que todos se tornem consumidores. Podemos dizer que, nesse
ponto, não há divergências5.
Tais discursos nos possibilitam pensar que as políticas sociais, além de
objetivarem a diminuição da pobreza, auxiliando as camadas mais carentes da população

5 No decorrer do capítulo três, veremos que a articulação com a área da saúde e com cursos
profissionalizantes, assim como a noção de inclusão produtiva, propostas apresentadas inicialmente por
Serra e Marina, serão da mesma forma postas em funcionamento pela presidente eleita Dilma Rousseff, o
que demonstra que as distinções partidárias se esmaecem e todos se encontram no interior de uma mesma
trama política, social e cultural.
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brasileira, também pretendem inserir todos os sujeitos nas redes de consumo, tornandoos produtivos e fazendo girar as engrenagens do jogo econômico de um Estado
Neoliberal. A preocupação do Estado se direciona, cada vez mais, à camada da população
que Bauman (2005, p. 52) denomina “consumidores falhos”, ou seja,
[...] pessoas carentes do dinheiro que lhes permitiria ampliar a capacidade do
mercado consumidor, e que criam um novo tipo de demanda a que a indústria
do consumo, orientada para o lucro, não pode responder nem colonizar de
maneira lucrativa.

Segundo o autor, “os consumidores são os principais ativos da sociedade de
consumo, enquanto os consumidores falhos são os seus passivos mais irritantes e
custosos” (BAUMAN, 2005, p. 53). Para gerenciar essa camada da população brasileira e
fazer com que os “consumidores falhos” possam participar minimamente do jogo do
mercado, uma das estratégias criadas se refere aos programas sociais. Esses programas
fazem parte de uma racionalidade política atual, que opera com o intuito de conduzir as
condutas dos sujeitos de acordo com determinados princípios, entre eles: a necessidade
social e política de participação de todos. Temos, aí, uma das principais regras do jogo
neoliberal: a inclusão de todos. Foucault (2008, p. 277-278) destaca que
[...] a sociedade inteira deve ser permeada por esse jogo econômico e o Estado
tem por função essencial definir as regras econômicas do jogo e garantir que
sejam efetivamente bem aplicadas. [...] cabe à regra do jogo imposta pelo Estado fazer
que ninguém seja excluído desse jogo” [Grifos meus].

Com as palavras de Foucault (2008), podemos perceber que a regra geral que
mobiliza o jogo econômico de um Estado neoliberal é a regra da não exclusão. Assegurar
a participação de todos. Garantir o acesso de todos. Não permitir que ninguém seja
excluído ou se mantenha fora do jogo. Esses princípios são os mobilizadores das políticas
sociais contemporâneas, uma vez que estas se constituem em políticas inclusivas
operacionalizadas no interior de uma racionalidade6 neoliberal.
Nesse sentido, é necessário compreender que as políticas sociais não podem
mais ser vistas apenas como ações neutras e/ou humanitárias que pretendem apenas
ajudar os mais pobres, retirando-os de situações desfavoráveis e contribuindo para a sua
inclusão social. Além disso, ou junto a isso, tais políticas pretendem governar todas as
camadas da população brasileira, incluindo-as nas redes de consumo e garantindo espaços
de participação no mercado, para que possam contribuir minimamente para o
funcionamento do jogo econômico. Para isso, conforme destaca Lopes (2009, p. 156), as

Racionalidade aqui é entendida como uma forma de ser do pensamento político, econômico,
social e cultural de uma determinada época e de uma determinada sociedade. Tal entendimento será
explicado com maior aprofundamento no próximo capítulo.
6
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ações do Estado, “devem ser desencadeadas para que mesmo aqueles que não possuam
formas de gerar seu próprio sustento consigam recursos, para girar, mínima e localmente,
uma rede de consumo”. Tal entendimento não pretende produzir um juízo valorativo
sobre as políticas sociais, posicionando-as como positivas ou negativas para a sociedade
brasileira. Não se trata disso. Trata-se, apenas, de compreender que as políticas sociais se
constituem em estratégias de governamento7, pensadas e organizadas no interior de uma
racionalidade neoliberal, que pretende incluir a todos nos jogos do mercado, diminuindo,
assim, o risco social produzido por essas camadas da população e constituindo sujeitos
produtivos, responsáveis por sua autogestão.
Importa ressaltar que tanto a constituição de sujeitos consumidores quanto a
criação de uma inclusão produtiva são princípios que se apresentam articulados com a
lógica neoliberal e, portanto, são produzidos e regulados pela concorrência. Segundo
Gadelha (2010, p. 15), precisamos “ver no consumo uma atividade eminentemente
empresarial, uma atividade empreendedora, que é regulada, sobretudo, pela
concorrência”. Sendo assim, é a concorrência que passa a regular o mercado na lógica
neoliberal, não mais a troca de mercadorias, como acontecia no liberalismo. Trata-se,
portanto, de fornecer as condições necessárias para que todos os sujeitos possam
concorrer, mesmo que de formas diferenciadas.
Para que isso se torne possível, foi necessário desenvolver uma série de
programas sociais que intervêm, de diferentes formas, em várias esferas da sociedade. Os
meios de comunicação e a mídia impressa têm mostrado a expansão que as políticas
sociais sofreram em nosso país nos últimos anos. As reportagens a seguir, retiradas de
diferentes jornais publicados na internet, materializam as inúmeras ações desenvolvidas
pelo Governo no campo das políticas sociais. Esses textos mostram um pouco da ampla
profusão de bolsas e benefícios sociais existentes nos dias atuais.

7 A expressão Governamento é utilizada neste texto para referir o conjunto de práticas que se
disseminam pela sociedade e que têm por objetivo governar a população. Veiga-Neto (2002) aconselha que
se ressuscite da língua portuguesa a palavra governamento para traduzir os textos do autor francês Michel
Foucault com o “objetivo tornar mais rigoroso e mais fácil o duplo entendimento que, na perspectiva
foucaultiana, é possível atribuir à palavra governo” (VEIGA-NETO, 2002, p. 17). Na língua francesa,
Foucault utiliza duas palavras diferentes para se referir a governo, são elas: gouverne e gouvernement. Na língua
portuguesa, Veiga-Neto (2002, p. 19) sugere que se utilize Governo, com G maiúsculo, para se referir à “[...]
instituição do Estado que centraliza ou toma para si a caução da ação de governar”, traduzindo dessa forma
gouverne por Governo. Porém, quando quisermos falar das “ações distribuídas microscopicamente pelo
tecido social” (VEIGA-NETO, 2002, p. 21), o autor sugere que utilizemos a palavra governamento para
traduzir o termo gouvernement. Este texto considera tais orientações no uso dessas duas expressões.
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Analisando tais reportagens, podemos notar que não são poucos os benefícios e
programas sociais disponibilizados atualmente à população carente, assim como também
não é pequeno o número de famílias beneficiadas. Além disso, tais números crescem
consideravelmente a cada ano. No Brasil, em 2002, tínhamos um equivalente a 8,2
milhões de famílias que recebiam o benefício financeiro intitulado Bolsa-Escola8. Dez anos
depois, em 2012, esse número chegou a 13,9 milhões de famílias. Segundo o Ministério
do Desenvolvimento e Combate a Fome (MDS), o Bolsa Família é um programa de
transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de
pobreza — definidas como aquelas que possuem renda per capita de R$ 70,01 até R$
140,00 — e em situação de extrema pobreza — com renda per capita até R$ 70,00. O valor
do benefício recebido pela família pode variar de R$ 22,00 a R$200,00, dependendo da
renda familiar por pessoa, do número e da idade dos filhos.
Além do Bolsa Família, há uma variedade de outros benefícios existentes como,
por exemplo, o Pró-Jovem, Pró-Uni, Vale-Gás, Fome Zero, Salário-Desemprego, para citar os
mais conhecidos. Entre os menos conhecidos, merecem destaque: a Bolsa para egressos da
FASE, Vale-Cultura, Auxílio-Reclusão, Bolsa-Copa, Bolsa-Olímpica, Pronatec, a mais nova Bolsa
Verde e o Plano Nacional Banda Larga. O Bolsa para egressos da FASE é um programa que
disponibiliza uma bolsa de R$220,00 para crianças, adolescentes e jovens entre 12 a 21
anos, ao saírem da Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE). O Jornal Zero
Hora, em reportagem de 10 de junho de 2009, salienta que a meta do “Programa RS
Socioeducativo” é atender a 240 jovens a cada ano. O objetivo do programa é prevenir a
reincidência desses jovens no crime. Além de salário e educação, os jovens recebem apoio
psicológico ao sair da FASE. O Vale-Cultura é outro benefício proposto pelo Governo
Federal para ampliar o acesso da população mais carente às opções culturais como
cinema, teatro e até mesmo auxiliar na compra de livros e CDs. O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, durante o seu mandato, mais precisamente no dia 23 de julho de
2009, assinou o Projeto de Lei n.º 5.798/09, criando o Vale-Cultura. Nesse dia, em
discurso público, Lula justifica a criação do Vale-Cultura, dizendo que “o pobre não tem
para onde ir, não tem opções culturais para preencher o seu tempo ocioso e acaba indo
beber no bar da periferia e dessa forma, contribuindo com a violência e com outras tantas

É importante lembrar que o antigo programa denominado Bolsa Escola, criado no Governo
FHC, foi ampliado no Governo Lula e se transformou, em 2003, no Programa Bolsa Família.
8
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práticas que não são benéficas para a vida em sociedade 9 ”. Como discuti em outra
ocasião:
Esse destaque do presidente é apenas um exemplo que retrata o quanto esse
benefício funciona como mais um instrumento, entre tantos outros, de
gerenciamento do risco social. A própria cultura se torna uma estratégia da
seguridade, pois ir para o cinema ou para o teatro, significa preencher o tempo
das pessoas com atividades benéficas e evitar que permaneçam na rua, no bar
etc. (LOCKMANN, 2010, p. 10-11).

Além disso, podemos notar que o Vale-Cultura pretende investir no indivíduo e
no seu capital humano10. Isso mostra, mais uma vez, articulação com a lógica neoliberal e
com a ideia de que, investindo no indivíduo, este terá mais condições de concorrer.
O Auxílio-Reclusão é um benefício dirigido aos dependentes das pessoas
recolhidas à prisão. Durante o período em que o sujeito estiver preso sob regime fechado
ou semiaberto, a família do segurado recebe um auxílio financeiro que pode chegar a R$
862,60. Há, também, a Bolsa-Copa e a Bolsa-Olímpica, que, talvez, sejam os benefícios mais
recentes do Governo Federal, lançados no dia 26 de janeiro de 2010. Tais benefícios são
dirigidos aos profissionais de segurança que atuarão na Copa de 2014 e na Olimpíada de
2016. A Bolsa-Copa é destinada a policiais militares e civis, bombeiros e guardas municipais
das 12 capitais-sede que estarão envolvidas diretamente nas operações de segurança da
Copa do Mundo. Os valores começam com R$ 550,00, em 2010; R$ 655,00, em 2011; R$
760,00, em 2012; R$ 865,00, em 2013; e R$ 1.000,00 em 2014. Já a Bolsa-Olímpica, no valor
fixo de R$ 1.200,00, é concedida a todos os policiais civis e militares, bombeiros e guardas
municipais do Rio de Janeiro. Segundo reportagem publicada no jornal “O Globo”, em
13 de janeiro de 2010, a bolsa tem como objetivo acabar com a indústria da informalidade
e fortalecer a segurança. Outro projeto recentemente aprovado é o Programa Nacional de
Acesso à Escola Técnica (Pronatec), que tem o objetivo de ampliar o acesso à educação
profissional para jovens do Ensino Médio e para trabalhadores sem formação, mediante a
concessão de bolsas e financiamento estudantil. Dentre os programas já aprovados pela
Presidência da República, ainda merece destaque a Bolsa-Verde, criada recentemente e
integrada ao Plano Brasil sem Miséria, em vigor desde junho de 2011. Essa bolsa pagará, a

O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está disponível em: <http://www.youtube.
com/watch?v=BJGN0X68dsI>.
10 Para o professor da Escola de Chicago, Theodore Schultz (1973a e 1973b) “o conceito de
capital tinha de ser ampliado, a fim de abarcar a realidade relativa ao capital humano” (SCHULTZ, 1973, p.
7). Esse capital humano deveria ser entendido como os conhecimentos, as habilidades e capacidades que
cada sujeito pode desenvolver. A partir de investimentos no homem através de aprendizados, formações e
qualificações poder-se-ia aprimorar o seu capital humano. Veremos, no decorrer deste trabalho que as
Políticas de Assistência Social proliferam amplamente com o neoliberalismo e utilizam a educação como um
lócus privilegiado para efetivarem investimentos em capital humano.
9
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cada trimestre, durante dois anos, o valor de R$300,00 a cada família, em situação de
extrema pobreza, desde que aquela promova a conservação ambiental e torne as suas
terras produtivas. O valor será transferido por meio do cartão do Bolsa Família. Ainda
vinculada ao Plano Brasil sem Miséria, encontramos a Ação Brasil Carinhoso, lançada em maio
de 2012. Tal ação funciona como uma complementação do Programa Bolsa Família e
apresenta três eixos de atuação: primeiro, a renda mínima, que repassa o valor de R$ 70
para aquelas famílias que já recebem o Bolsa família e que têm, em sua composição,
crianças entre zero e seis anos; segundo, a ampliação do acesso de crianças a creches, que
se dará por meio da construção de novas creches, vinculadas ao programa Pró-infância e
também por um aumento de 50% no valor por aluno repassado pelo Fundeb às creches
que atenderem às crianças do Programa Bolsa Família; terceiro, o eixo que se refere aos
cuidados adicionais com a saúde, desenvolvido por meio da distribuição de doses de
vitamina A, ferro e medicação gratuita contra asma.
Além desses benefícios já existentes, encontra-se em discussão o Plano Nacional
Banda Larga, que pretende facilitar, por meio da isenção de impostos, o acesso à internet
banda larga para a população mais carente. O Estado de São Paulo lançou o Programa de
Banda Larga Popular, no valor de R$ 29,90 ao mês. Porém, o objetivo do Plano Nacional
Banda Larga é que todo o Brasil tenha acesso veloz à internet num prazo de até cinco anos
por um valor ainda menor, em torno de R$10,00. Atualmente, existe um Projeto
intitulado Brasil em Alta Velocidade, que está sendo avaliado e examinado pelo Governo
Federal.
Diante dessa profusão de bolsas, várias questões acerca do tema povoam meu
pensamento. Por que, em uma determinada época, é possível observar uma grande
proliferação de programas de assistência social no Brasil? Em que contexto social,
econômico, cultural e político eles surgem? Quais são as condições de possibilidade para a
emergência de tais políticas em nosso país? Como e desde quando elas se vinculam à
instituição escolar, articulando parcerias para sua realização?11 Que efeitos elas produzem
na educação escolarizada e no próprio papel da escola?
Mobilizada por essas inquietações e provocada pelos movimentos que vinha
observando no que concerne às políticas sociais, senti a necessidade de buscar pesquisas
que abordassem o tema. Considerando a ampla abrangência que as políticas sociais
assumem na atualidade, pensei que, também no âmbito acadêmico, deveria existir um

Essas perguntas não são as questões centrais da pesquisa; trata-se, apenas, de questionamentos
que contribuíram para a construção da pesquisa, como apresentarei mais adiante.
11

38

número considerável de trabalhos sobre a temática. Sendo assim, realizei um
levantamento no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), com a intenção de saber se existem muitas pesquisas
desenvolvidas acerca das Políticas de Assistência Social e quais as discussões que
desenvolvem. Esse levantamento se tornava relevante na medida em que me possibilitaria
conhecer o que vem sendo pesquisado nesse campo, como essas pesquisas estão sendo
desenvolvidas e quais as discussões produzidas por elas. Isso me permitiu demarcar
aproximações e diferenciações de tais pesquisas com relação a esta que desenvolvo.
No breve levantamento realizado, encontrei um total 2711 trabalhos, entre Teses
e Dissertações, com a temática da assistência social e 2811, tendo como tema central a
inclusão social 12 . O elevado número de pesquisas produzidas sobre a temática, assim
como os discursos das eleições e das reportagens trazidas anteriormente reiteram a ampla
circulação que o tema das Políticas de Assistência Social assume na Contemporaneidade.
A fim de direcionar o foco da pesquisa, optei por selecionar apenas as Teses de
Doutorado produzidas entre os anos de 2000 a 200913, que apresentassem como palavrachave a expressão “assistência social”. Encontrei um universo de 52 trabalhos, dentre os
quais há uma variedade de abordagens e enfoques. Para conhecer um pouco mais cada
pesquisa, estruturei uma tabela que contém o título do trabalho, o autor, a universidade, o
programa de Pós-Graduação a que está vinculado, as palavras-chave e o resumo da
pesquisa. Após tal exercício, foi possível perceber que a maioria desses trabalhos se
vincula a Programas de Pós-Graduação em Serviço Social, o que, de partida, já marca uma
diferenciação com a pesquisa aqui proposta.
Nesse conjunto de investigações, encontrei muitos textos de doutoramento que
se dedicaram a estudar a constituição histórica da assistência social, o que, de certa forma,
aproxima-se de um dos objetivos da minha investigação. Muitos desses estudos
delimitaram períodos recentes — décadas de 1980 e 1990 — olhando especificamente
para ações produzidas em Estados ou Municípios específicos. Outras analisaram
documentos oficiais — Lei Orgânica de Assistência Social, Constituição de 1988, Política
Nacional da Assistência Social e Normas Operacionais Básicas — tomando-os como
suporte para compreender a história da Assistência Social no Brasil. O fato é que a
maioria dessas pesquisas se dirigiu, especificamente, à Assistência Social, não efetivando
12 Os números apresentados se referem às Teses e Dissertações disponíveis no dia 30 de julho de
2010 no portal da Capes. A pesquisa foi realizada considerando as expressões “assistência social” e
“inclusão social”.
13 Coletei esses dados somente até o ano de 2009, pois o objetivo era analisar o que havia sido
produzido em um período anterior a construção desta pesquisa, a qual teve seu início em março de 2010.

39

articulações com a Educação. Analisando os trabalhos encontrados, percebi a existência
de uma variedade de temas, os quais decidi tabular para uma melhor visualização. O
gráfico a seguir apresenta os temas encontrados nas Teses pesquisadas no Banco da
Capes, assim como os números da presença nesse banco.
Como meu maior objetivo era encontrar pesquisas que se aproximassem desta
que desenvolvo aqui, realizei um segundo levantamento, destacando aquelas investigações
que apresentavam como palavras-chave “Assistência Social” e “Educação”. As pesquisas
encontradas nesse segundo levantamento foram incluídas no gráfico abaixo.

Figura 1- Gráfico do levantamento das Teses pesquisadas no Banco da Capes.

Analisando o gráfico acima, podemos notar que, do universo de pesquisas
encontradas, apenas duas articulam Assistência Social e Educação: a primeira foi
produzida na Universidade Federal de Pernambuco, por Joseana Maria Saraiva, intitulada
A lógica do capital e o Estado na provisão dos meios de consumo coletivo: uma experiência de
responsabilidade social no campo da assistência à criança (2009); e a outra, realizada na
Universidade de São Paulo, por Selma Frossard Costa, tem como título O desafio da
construção de uma gestão atualizada e contextualizada na Educação Infantil: um estudo junto às creches
e pré-escolas não governamentais que atuam na esfera da assistência social no Município de Londrina –
PR (2004). Ambas as pesquisas se referem à Educação Infantil e se preocupam com
perceber os impactos e avanços das Políticas de Assistência Social na esfera educacional.
Embora existam muitas produções sobre o tema no Brasil, não encontrei
pesquisas que tenham empreendido o que realizo neste trabalho. Além de notar que
poucas pesquisas examinam a articulação entre Assistência Social e Educação, também é
perceptível, mesmo naquelas que se dirigem especificamente ao campo do Serviço Social,
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uma diferença importante no que tange às perspectivas teóricas abordadas. Senti bastante
dificuldade de encontrar autores que analisem as Políticas de Assistência Social a partir da
perspectiva teórica que proponho aqui, a saber, perspectiva foucaultiana. Não estou
destacando que isso jamais foi realizado e muito menos pretendendo marcar a
superioridade de uma ou outra perspectiva teórica. Apenas enfatizo que, talvez, a forma
de olhar para as políticas sociais que proponho neste trabalho não seja a hegemônica no
campo da Assistência Social, nem mesmo no campo da Educação. Isso, de modo algum,
faz dessa pesquisa melhor ou mais verdadeira que outras. Apenas demarca outra
possibilidade de olhar e de problematizar o tema das Políticas de Assistência Social no
Brasil. Essa outra possibilidade pode ser compreendia como um olhar “às avessas”, ou
seja, uma forma de olhar e analisar esse campo que se encontra na contramão da corrente.
Neste momento, sinto-me interpelada pelas palavras de Corazza (1996, p. 111) e aceito o
convite de olhar o tema das políticas sociais “ao avesso”. Como destaca a autora,
[...] toda e qualquer pesquisa nasce precisamente da insatisfação com o jásabido. [...] somente nesta condição de insatisfação com as significações e
verdades vigentes é que ousamos tomá-las pelo avesso, e nelas investigar e
destacar outras redes de significações (CORAZZA, 1996, p. 111).

Tomada pela vontade de investir num tema às avessas, lanço-me ao desafio de
construir outras verdades e significações sobre esse campo. Para além das benevolências
que acompanham a história das políticas sociais, ou das relações estabelecidas entre
assistência social, cidadania e emancipação, compreendo-as como práticas eficazes no
governamento dos sujeitos e da população em tempos neoliberais.
Sendo assim, a escolha de investigar as Políticas de Assistência Social e suas
articulações com a Educação se sustenta nos seguintes aspectos: (1) a partir do
levantamento de Teses e Dissertações disponíveis na CAPES, como já observado, pude
perceber que existe um espaço aberto acerca desta temática e do que proponho aqui. (2)
Além disso, penso que estudar a articulação entre Educação e a Assistência Social, com
bases nas compreensões teóricas de Foucault e outros autores, pode contribuir para a
desnaturalização dessa vinculação, uma vez que ela não esteve “desde sempre aí” como,
muitas vezes, nos é apresentado. Pensar os efeitos que essa articulação produz nas
práticas pedagógicas parece-me extremamente produtivo e necessário na atualidade. (3)
Por último, além dos motivos acadêmicos, vale citar a relação entre a pesquisa e a
pesquisadora. Ou seja, este tema ganha destaque entre meus interesses investigativos por
apresentar-se bastante vinculado às minhas experiências acadêmicas e profissionais, fato
que contribui para direcionarmos o olhar e recortamos o foco da pesquisa.
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1.2. A pesquisa
interdependentes

e

a

pesquisadora:

processos

de

constituição

[...] uma prática de pesquisa é implicada em nossa própria vida. A “escolha” de uma
prática de pesquisa, dentre outras, diz respeito ao modo como fomos e estamos
subjetivadas/os, como entramos no jogo de saberes e como nos relacionamos com o poder.
Por isso, não escolhemos, mas somos “escolhidas/os” [...] pelo que foi historicamente
possível de ser enunciado; que para nós adquiriu sentidos; e que também nos significou, nos
subjetivou, nos (as)sujeitou (Corazza, 1996, p. 125).

Afinal, por que uma professora, pedagoga, Mestre em Educação, que deveria
estar envolvida com propostas didático-pedagógicas, empenhada em resolver os
problemas de aprendizagem ou de educação, resolve pesquisar sobre Políticas de
Assistência Social? Como nos lembra Corazza (1996), nossas escolhas não acontecem por
acaso, não são neutras, isentas nem mesmo acontecem desconectadas das nossas
experiências, daquilo que somos, daquilo que nos tornamos. A construção de pesquisa ou
a delimitação do seu objeto de estudo são operações que estão atravessadas por
experiências que nos constituíram, que nos assujeitaram, que nos subjetivaram. Posso
dizer que práticas e experiências vivenciadas nos diferentes espaços por onde passei —
profissionais e acadêmicos— foram me conduzindo e me aproximando do campo da
assistência social e possibilitaram a construção desta Tese. Como destaca Veiga-Neto
(1996, p. 18), “nossas escolhas não são livres porque nossos pensamentos não o são.
Nossos pensamentos estão conformados pelos discursos que nos cruzam desde sempre”.
Sendo assim, escolhi, para organizar esta seção, destacar fragmentos de cenas
distintas da minha vida que podem ter contribuído para tal aproximação com a temática
abordada neste trabalho. Importa ressaltar que esta parte da escrita não objetiva detalhar
minha formação acadêmica ou descrever todas as experiências profissionais que já
vivenciei no campo da Educação14. O que pretendo aqui é destacar, dentre as diferentes
experiências vividas, aquelas que, de alguma forma, me colocaram em contato com as
Políticas de Assistência Social ou com seus programas. É uma forma de prestar contas
para o leitor e para mim sobre por que uma Tese de Doutorado em Educação investiga
Políticas de Assistência Social. Esse interesse, e eu diria, essa necessidade foi se
constituindo em diversos espaços, a partir das diferentes posições que ocupei/ocupo no
campo da Educação: professora de Educação Básica, coordenadora pedagógica, Mestre
em Educação e professora universitária.
Uma trajetória mais detalhada das minhas experiências profissionais, assim como das
discussões que venho me envolvendo desde a graduação pode ser encontrada em minha Dissertação de
Mestrado intitulada “Inclusão Escolar: saberes que operam para governar a população” (2010a).
14
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Talvez possa dizer que o meu primeiro contato com os programas de
Assistência Social — ou, pelo menos, a primeira vez em que isso me inquietou de alguma
forma — tenha se dado ainda como professora de Educação Básica. Lecionando em uma
classe de alfabetização, em uma escola da periferia na cidade de Novo Hamburgo, foi
possível observar a variedade de ações e programas sociais que ali se desenvolviam. Bolsa
Família, Comida Urgente, BPC na Escola, campanhas de vacinação, Flúor na Escola, merenda
escolar. Além disso, a visitação de diferentes profissionais: dentistas, nutricionistas e
assistentes sociais eram práticas frequentes na escola onde atuava como professora. Em
muitos momentos, era necessário interromper o desenvolvimento da aula, a fim de
receber esses diversos profissionais e oportunizar aos alunos esses atendimentos, bem
como instruí-los com orientações provenientes, principalmente, da área da saúde.
Nessa mesma instituição, porém como coordenadora pedagógica, sentia-me cada
vez mais próxima da execução, do desenvolvimento e do controle desses programas,
principalmente no que se refere ao Bolsa Família. Compondo a Equipe Diretiva da
Escola, éramos responsáveis pela produção de relatórios e levantamentos sobre a
assiduidade e o rendimento dos alunos bolsistas. Esses relatórios deveriam ser
periodicamente encaminhados à Secretaria da Educação, a fim de que as bolsas pudessem
ser avaliadas, mantidas ou suspensas, de acordo com a frequência dos alunos à escola.
Mais recentemente, também me via envolvida com a estruturação de horários para a
organização de projetos como Mais Educação e Almoço na Escola, implementados em
algumas escolas do Município de Novo Hamburgo no decorrer do ano de 2009.
Refletindo sobre o trabalho que realizava, perguntava-me, constantemente, o
quanto estava envolvida com o trabalho pedagógico da escola e o quanto do meu tempo
era dispensado à organização desses projetos assistenciais. Além disso, em outras
ocasiões, encontrava-me participando de reuniões com assistentes sociais, nutricionistas,
psicólogos, conselheiros tutelares e médicos do posto de saúde, a fim de discutir casos
específicos de “alunos-problemas”. Estava, portanto, continuamente me deparando com
a interface entre Educação e Assistência Social.
Como professora de cursos de Especialização, atuando em disciplinas como
Educação Inclusiva, Supervisão Escolar, Gestão Escolar e Organização Curricular, meus
questionamentos não eram diferentes. Ouvindo o relato das alunas, percebia o quanto
essa temática estava presente em diferentes cidades e regiões do Rio Grande do Sul.
Tinha-se aí mais um aspecto que corroborava para percebemos o quanto esses discursos
estavam se ampliando e proliferando, nos dias atuais, nas práticas escolares.
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Talvez eu possa afirmar que foram as discussões desenvolvidas durante o
Mestrado as que mais contribuíram para que minhas inquietações acerca das políticas
sociais fossem produzidas e intensificadas. Ingressei no Mestrado em Educação na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul em fevereiro de 2008. Nesse período,
encontrava-me muito inquietada com questões relativas à inclusão escolar e às práticas
pedagógicas desenvolvidas nas escolas contemporâneas para atender a esses alunos.
No decorrer da minha Dissertação de Mestrado, analisei: como diferentes
campos de saber, a Psicologia, a Medicina, a Pedagogia, entre outras áreas de estudos,
articulam-se para colocar em funcionamento a inclusão escolar e quais práticas
pedagógicas são desenvolvidas para trabalhar com os anormais15 na escola. A partir de tal
investigação, foi possível compreender que a inclusão articula uma série de saberes,
práticas, instituições, leis, discursos etc., os quais operam com o intuito de conhecer,
gerenciar e governar a vida de todos e de cada um. Observando as práticas de condução
das condutas desenvolvidas sobre cada sujeito incluído na escola, foi possível perceber o
quanto tais efeitos, que primeiramente parecem individuais, geram impactos no nível
social. Isso significa dizer que a inclusão, quando coloca todos os sujeitos dentro da
escola, desenvolvendo saberes sobre eles e modificando suas formas de ser, está, ao
mesmo tempo, agindo em prol da manutenção da ordem social no âmbito coletivo. Dessa
forma, a inclusão se torna uma estratégia de governamento que pretende conduzir as
condutas dos sujeitos, gerenciando os riscos que a vida coletiva pode causar.
Essas discussões possibilitaram compreender a inclusão como algo mais amplo
que não se restringe à escola nem mesmo às práticas ou às políticas educacionais. Os
efeitos das práticas inclusivas não operam apenas sobre aqueles que, sendo considerados
anormais, são incluídos no espaço escolar, mas agem também sobre a esfera social,
produzindo impactos na organização da vida de uma população. Portanto, falar em
inclusão é falar em um movimento de nível macrossocial, em que a educação é apenas
uma de suas esferas.

15 Assim como Veiga-Neto (2001, p. 105), tomo a palavra “anormais” emprestada de Foucault
(2001) “[...] para designar esses cada vez mais variados e numerosos grupos que a modernidade vem,
incansável e incessantemente, inventando e multiplicando: os sindrômicos, deficientes, monstros e
psicopatas (em todas as suas variadas tipologias), os surdos, os cegos, os aleijados, os rebeldes, os pouco
inteligentes, os estranhos, os GLS [atualmente nomeados de LGBT ou LGBTTTs], os ‘outros’, os
miseráveis, o refugo enfim”. Utilizo tais termos não para classificar tais sujeitos a partir de sua normalidade
ou anormalidade, mas por entender que, independente da nomenclatura que se utilizar para se referir esses
sujeitos, estão sendo marcadas suas diferenças e posicionando-os como anormais. Mesmo aquelas
terminologias consideradas politicamente corretas, como é o caso de “pessoas com necessidades
educacionais especiais”, também fazem essa operação classificatória nada neutra nem inocente.
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Já com esse entendimento acerca das práticas inclusivas, em março de 2012,
ingressei como professora efetiva da Universidade Federal do Rio Grande — FURG16.
Nessa instituição, tive a oportunidade de aproximar-me das discussões relacionadas à
Educação Infantil, uma vez que iniciei o trabalho com disciplinas como Fundamentos e
Metodologia da Educação Infantil, Tópicos Especiais da Educação Infantil, assim como
também acompanhei os estágios realizados pelos alunos, nessa mesma etapa da Educação
Básica. A aproximação com tal temática veio corroborar com minhas inquietações acerca
da presença da Assistência Social na Educação. Se isso já era notável no campo
educacional de forma mais ampla, o que dizer da Educação Infantil, que, historicamente,
se constituiu como um lugar de assistência às crianças pequenas? Mesmo com toda a
problematização focalizada, atualmente, no caráter assistencial da Educação Infantil e da
infinidade de pesquisas que destacam a necessidade de articularmos as ações de cuidado e
educação para o atendimento dessas crianças, a assistência ainda assume um lugar
privilegiado no interior das práticas educativas. Ela se (re)configura no interior de uma
nova racionalidade política e não só reaparece nos dias atuais, como também prolifera e se
fortalece por meio de diferentes políticas, programas e benefícios existentes. Nunca, na
história do Brasil, pudemos assistir a um número tão grande e variado de políticas,
programas e benefícios direcionados as classes mais desfavorecidas da população. Isso é
perceptível na Educação Infantil com a preocupação de atender um número cada vez
maior de crianças nessa faixa etária, mas também nos outros níveis da Educação Básica e
Superior. Os mais diversos grupos da população: crianças, jovens, idosos, deficientes,
desempregados, pobres, mestiços, negros, entre outros, todos se tornam alvo dessas
políticas públicas que, podemos dizer, constituem-se como políticas de inclusão.
Essas diferentes posições que ocupei nos últimos anos e também os diferentes
entendimentos que fui construindo acerca do tema da inclusão construíram e
solidificaram meu interesse por uma série de outras práticas — não apenas aquelas
caracterizadas como escolares — que circulam na sociedade atual e que também podem
ser caracterizadas como inclusivas. Entre elas, podem ser citadas as Políticas de
Assistência Social. Interesso-me por essas políticas, justamente, por entender que elas
fazem parte do que se pode chamar políticas de inclusão social. Ou seja, referem-se a
diferentes programas e bolsas que têm o intuito de incluir — na escola, no mercado de
trabalho, no mundo do consumo — aquelas camadas da população brasileira que são

Desde março de 2012, atuo como professora do Instituto de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande, na área da Didática, Metodologias de Ensino e Estágios Supervisionados.
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desprovidas das condições básicas para sua sobrevivência. Não estou, com isso, marcando
um afastamento da instituição escolar; pelo contrário, interesso-me, particularmente, pelas
relações estabelecidas entre tais políticas e a educação escolarizada, mais propriamente
pelos efeitos que isso pode estar produzindo no papel da escola.
Os aprofundados momentos de estudo e discussão que vivenciei no Mestrado e
no decorrer do Doutorado me fizeram produzir um deslocamento, não só na forma de
olhar para a temática da inclusão, mas, sobretudo, no meu próprio pensamento e na
forma de compreender as diversas práticas desenvolvidas no mundo atual. Ao utilizar
algumas ferramentas de Foucault no desenvolvimento da pesquisa — entre elas, a noção
de governamentalidade — pude entender que as práticas atuais se organizam a partir de
uma racionalidade política que opera através do mercado, objetivando que todos possam,
de uma forma ou de outra, participar ativamente do jogo econômico.
Nesse sentido, como veremos no decorrer deste trabalho, as políticas sociais
estão a serviço dessa lógica de mercado e pretendem incluir a todos em diferentes espaços
sociais, com o intuito de governar suas condutas e produzir sujeitos economicamente
ativos. Trata-se de uma inclusão produtiva, como discuto mais adiante. Compreendendo
tais políticas por esse viés, lanço-me ao desafio de estruturar, organizar e redistribuir os
procedimentos, as etapas investigativas e os materiais utilizados como suportes para a
pesquisa. Faço isso na próxima seção, com o objetivo de situar o leitor sobre o arcabouço
metodológico que constitui esta Tese.

1.3. Os rumos metodológicos: possibilidades no fazer investigativo
Preciso admitir que, ao início da investigação, eu não tinha, delineado de antemão, os
caminhos que pretendia trilhar. Não contava com processo metodológico algum, previamente
desenhado, para guiar o meu percurso. A inexistência de tal orientação [...] permitiu-me
um inusitado espaço de liberdade.
(Bujes, 2002, p. 89).
[...] está também claro que não é de qualquer maneira ou por qualquer caminho que
se chega aos objetos. Ou, se quisermos: que, sem um método, não se chega a ter uma
percepção ou um entendimento sobre as coisas. [...] Assim, um método é o caminho que
podemos/devemos seguir se quisermos ir para algum lugar. No nosso caso, o método é o
caminho a seguir para fazer uma abordagem, para chegar a algum entendimento sobre
aquilo que se quer descrever, discutir, argumentar etc.
(Veiga-Neto; Lopes, 2010, p. 2).

Para alguns, as citações escolhidas para abrir esta seção podem parecer
contraditórias. Afinal, deve-se ou não ter um método que oriente os caminhos
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investigativos que pretendemos percorrer? Do meu ponto de vista, elas não se opõem,
mas se complementam. Ao mesmo tempo em que a perspectiva teórica pela qual opto ao
trabalhar me possibilita um espaço de criação e de liberdade no que se refere à construção
dos caminhos metodológicos, ela também não pode ser entendida como um “vale tudo”.
Há, portanto, a necessidade de estabelecer critérios, de justificar escolhas, de definir
percursos, sem que, com isso, se institua uma prisão a um caminho metodológico
construído a priori. Porém, mesmo sem ter os caminhos previamente delimitados e
contando com a possibilidade de modificá-los ou refazê-los no meio do percurso, foi
necessário realizar algumas escolhas, selecionar o material empírico, conhecê-lo, organizar
os dados, criar estratégias metodológicas e eleger algumas ferramentas que poderiam
refinar meu olhar para a constituição do objeto de estudo. Tudo isso só foi possível no
contato com o material empírico e com as perguntas e inquietações que conduziam o meu
olhar sobre este. Um olhar sempre meticuloso, cuidadoso e atencioso, “com o propósito
deliberado de apreciar, de dizer sim ou não, [...] um olhar que sabe tanto de onde olha,
quanto o que olha [...]” (FOUCAULT, 1979, p. 30). Trata-se, logo, de compreender que o
lugar de onde se olha (a teorização) acaba constituindo aquilo que se olha (o objeto
pesquisado) e, por isso mesmo, jamais esta pesquisa poderá ser considerada neutra,
desinteressada ou imparcial. Conforme nos lembra Merleau-Ponty (1997, p. 260), “Tudo
o que vejo, por princípio, está ao meu alcance, pelo menos ao alcance do meu olhar,
assinalado no mapa do ‘eu posso’”. Com isso, fica claro que o olhar do pesquisador traz
consigo algumas (im)possibilidades de ver. Dentro desse quadro do “eu posso”, tal olhar
direciona

a

investigação

por

caminhos

diferenciados,

estabelecendo

algumas

possibilidades de análise e, ao mesmo tempo, afastando-nos e nos privando de tantas
outras. É por considerar todos esses aspectos que não acredito na possibilidade (nem na
produtividade) de construir um caminho metodológico a priori. Antes disso, é necessário
vagar um pouco pelo campo investigativo, olhar para os materiais selecionados, conhecer
suas sendas, suas brechas, estabelecer com eles algumas relações; para só, então,
selecionar, recortar e destacar aquilo que o olhar do pesquisador permitiu ver. Sendo
assim, antes de construir a trajetória investigativa desta pesquisa
Procurei submeter o material da investigação — teorias, possibilidades
metodológicas, empiria — a um rigoroso escrutínio, confrontá-lo, voltar a ele
muitas vezes; perguntar-me da possibilidade de estabelecer com/sobre ele
novas relações e, quem sabe, alcançar nestes jogos de poder outras formas de
inteligibilidade (BUJES, 2002, p. 90).

Foi no encontro com esse material que meu olhar permitiu focalizar alguns
objetos e não outros, construindo uma possibilidade de trajetória investigativa,
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estabelecendo as etapas da investigação e as ferramentas utilizadas. Entretanto, antes de
descrever os caminhos percorridos nesta investigação, reitero o problema de pesquisa:
De que forma as Políticas de Assistência Social, utilizando a educação
escolarizada como lócus privilegiado de efetivação, operam sobre os sujeitos e a
população na atualidade e quais as implicações que elas produzem na escola
contemporânea?
Trata-se, então, de uma pergunta pelo presente, ou melhor, uma pergunta que
direciona o olhar para as práticas que se efetivam no ponto de interseção entre Assistência
Social e Educação e que atuam sobre os sujeitos e a população na atualidade. No entanto,
essa pergunta sobre o presente leva imediatamente para o passado, buscando
compreender as formas de sua constituição. “Como [Foucault] mesmo diz, sua relação
com a história é estabelecida a partir de um problema que se coloca no presente e, para a
resolução, necessita-se voltar ao passado” (RAGO, 2002, p. 263). Compreendo que a
intenção deste trabalho é analisar as práticas desenvolvidas pela Assistência Social e pela
Educação na atualidade e perceber os efeitos que essas produzem nas formas de vida dos
sujeitos, assim como no interior da instituição escolar. Ao concretizar esse procedimento,
senti a necessidade de olhar para a história na ânsia de entender como chegamos a pensar
e agir de determinado modo nos dias de hoje. Ao olhar para o passado, este trabalho não
tem a intenção de fazer a História da Assistência Social no Brasil, mas, sim, o que é muito
diferente, historicizar determinadas práticas atuais. Ao perceber isso, foi necessário
produzir uma inversão17, não só na maneira de desenvolver a pesquisa, mas também de
organizar este trabalho. Tal inversão foi, também, uma inversão no meu próprio
pensamento. Sendo produzida pelo pensamento moderno, o qual prima pela linearidade,
continuidade e evolução, quase me deixei capturar pelo que Foucault chama de “mito da
história”. Em entrevista concedida em março de 1968, Foucault (apud Eribon, 1990, p.
168) diz:
Os filósofos têm uma espécie de mito da História. [...] A História para os
filósofos é uma espécie de grande e vasta continuidade [...]. Na verdade, faz
algum tempo que gente importante como Marc Bloch, ou Lucien Febvre, os
historiadores ingleses etc., puseram fim a esse mito da História. Eles
praticaram a história de outro modo, tanto que o mito filosófico da História,
esse mito filosófico que me acusam de ter matado, pois bem, fico encantado

Agradeço à amiga generosa e grande parceira de trabalho, Dora Marín-Diaz, por provocar
meu pensamento, quebrar com minha lógica linear e contribuir com a inversão deste trabalho.
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se o matei. É exatamente o que eu queria matar: não a história geral. Não se
mata da história, mas a História para filósofos, ah, essa sim eu quero matar.

Digo que quase me deixei capturar por esse “mito da História”, pois, num
primeiro momento 18 , pensei em organizar a pesquisa iniciando pelos deslocamentos
históricos sofridos nas práticas assistências no Brasil, para só depois apresentar o seu
funcionamento na atualidade. Contudo, percebi que as minhas inquietações acerca das
Políticas de Assistência Social e suas relações com a Educação surgiram no contato com o
desenvolvimento dessas práticas na atualidade, nas escolas onde atuei como professora ou
coordenadora, nas observações que realizei sobre a proliferação dessas políticas na
Contemporaneidade. Assim, são inquietações do presente. Desse modo, pensando sobre
meu próprio processo de constituição e sobre a forma como fui/sou/somos produzidos
por essas concepções modernas, seja de História, seja de Ciência, seja de Educação,
percebi que era necessário inverter a ordem e modificar a lógica. Tal inversão se
materializa na forma de organização desta Tese. Ela começa pelo presente! Ela marca,
primeiramente, as formas de atuação que a Assistência Social em articulação com a
Educação vem produzindo nos sujeitos, nas suas formas de viver e de se conduzir no
mundo. Ela mostra, já desde o início, que tais práticas apresentam-se vinculadas a uma
certa racionalidade política, econômica e social que organiza formas específicas de
intervenção sobre os sujeitos e suas condutas. Após analisar os efeitos dessas práticas na
atualidade, este estudo mostra que tais práticas, “podem ser historicizadas e mostradas as
redes de contingências que as fizeram emergir” (FOUCAULT, 2003, p. 449). Trata-se
então, não de fazer a História, mas de desenvolver uma espécie de historicização.
Com o objetivo de responder ao problema de pesquisa, ou seja, a pergunta pelo
presente, selecionei um conjunto de documentos oficiais que materializam e
regulamentam as Políticas de Assistência Social na atualidade. Iniciei esse exercício me
debruçando sobre o documento “A Política Nacional de Assistência Social” construído
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2004. Tal documento
salienta que “busca transformar em ações diretas os pressupostos da Constituição Federal
de 1988 e da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), por meio de definições, de
princípios e de diretrizes que nortearão sua implementação [...]” (BRASIL, 2004, p. 4).
Lendo esse material e destacando suas recorrências discursivas, percebi que ele faz
referência a outros documentos oficiais, também importantes na regulamentação dessa
política. Entre eles, pode-se citar a Declaração dos Direitos Humanos, o Estatuto da

18

Refiro-me à Proposta de Tese.
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Criança e Adolescente (ECA), o Estatuto do Idoso, a Constituição Federal de 1988
(CF88), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e a Norma Operacional Básica de
2005 (NOB/SUAS/2005).
Visto que há uma variedade de documentos citados e que alguns destoam do
objetivo desta investigação, optei por selecionar os quatro documentos que legislam
atualmente sobre as Políticas de Assistência Social em nosso país. Segundo Lonardoni
(2006, p. 7), “Os instrumentos de regulação da Política de Assistência Social em vigor são,
portanto, a CF/88, a LOAS/93, a Política Nacional de Assistência Social/2004 e a
Norma Operacional Básica/ SUAS/2005”. Além desses quatro documentos, considerei
importante analisar também o Plano Brasil sem Miséria, lançado no dia 02 de junho de
2011, no Palácio do Planalto, em Brasília. O Plano foi desenvolvido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e tem como principal meta retirar cerca de 16
milhões de pessoas da extrema pobreza, até 2014. Para isso, apresenta diferentes ações,
programas e benefícios, entres eles, a Ação Brasil Carinhoso, lançada em maio de 2012.
Não me deterei aqui em explicar cada uma das ações deste Plano, mas, desde já,
observando o seu logotipo, podemos perceber os diferentes âmbitos onde ele pretende
atuar: educação, saúde, mercado de trabalho, alimentação, energia elétrica, saneamento
básico, incentivo à produção agrícola e ao trabalho rural, assistência à infância e à família,
entre outros19.

Figura 2 – Logotipo do Plano Brasil sem Miséria

Em contato com esses cinco primeiros documentos, pude perceber que eles
forneciam informações importantes sobre o funcionamento das Políticas de Assistência
Social na atualidade, uma vez que demarcam os grupos para os quais essas políticas se
direcionam, destacam suas frentes de atuação e as ações que desenvolvem para atender a
população economicamente mais vulnerável. Dessa forma, organizei os dados em uma
19 Uma das metas do novo plano, a que mais interessa a essa investigação, refere-se à chamada
inclusão produtiva que pretende aumentar a produção no campo e gerar ocupação e renda na cidade. Ela se
dará por meio da qualificação socioprofissional, da intermediação da mão de obra, da promoção de
microempreendedores individuais (MEI), assim como da assistência técnica e do acompanhamento das
famílias por parte de profissionais que possam os orientar para o trabalho. Tais ações são retomadas no
capítulo três desta Tese.

50

tabela20 que possibilitou conhecer, mais detalhadamente, as informações contidas em tal
material, oportunizando fazer cruzamentos e perceber recorrências discursivas entre eles.
O objetivo não era dar conta da totalidade de discursos materializados nesses
documentos, não visava analisá-los à exaustão ou interpretar seus conteúdos intrínsecos.
No lugar disso, coloquei-me a analisá-los a partir da superfície, o que implica operar sobre
os ditos, sobre a materialidade do discurso, sem
[...] tentar identificar sua lógica interna e algum suposto conteúdo de verdade
que carregam, nem mesmo buscar neles uma essência original, remota,
fundadora, tentando encontrar nos não ditos dos discursos sob análise, um já
dito ancestral e oculto (VEIGA-NETO, 2005, p. 118).

No contato com esse material, senti a necessidade de buscar outras fontes
documentais, pois meu maior objetivo era perceber a forma como as Políticas de
Assistência Social utilizam a escola para entrar em funcionamento e produzem efeitos na
própria função dessa instituição. Mesmo que o primeiro conjunto de documentos tenha
oferecido informações acerca do funcionamento de tais políticas em nossos dias,
tratavam-se de princípios mais gerais, que não possibilitavam compreender o papel da
escola em meio a essa trama.
A partir disso, escolhi um dos programas assistenciais de maior abrangência na
atualidade, que utiliza a escola para entrar em funcionamento: o Programa Bolsa Família.
Dessa forma, a análise dos documentos que regulamentam esse programa constitui o
segundo conjunto de documentos da pesquisa. Os documentos são os seguintes: 1)
Medida provisória N.º 132, de 20 de novembro de 2003, que cria o Programa Bolsa
Família; 2) Lei N.º 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que institui o Programa Bolsa Família;
3) Decreto N.º 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a lei 10.836; 4)
Portaria interministerial MEC/MDS N.º 3.789, de 17 de novembro de 2004, que dispõe
sobre as condicionalidades do Programa Bolsa Família relativas à frequência escolar; 5)
Portaria Interministerial N.º 2.509, de 18 de novembro de 2004, que estabelece as
condicionalidades do Programa Bolsa Família relativas à saúde; 6) Portaria GM/MDS N.º
551, de 9 de novembro de 2005, que regulamenta a gestão das condicionalidades do
Programa Bolsa Família; 7) Decreto N.º 7.492 e o Decreto N.º 7.494 , de 2 de junho de
2011 que alteram a Lei N.º 10.836, de 9 de janeiro de 2004; 8) Instrução operacional

20 A referida tabela não foi trazida para o texto nem mesmo para os anexos, pois ela apresenta
um volume de material muito grande que prejudicaria a formatação do trabalho. Trata-se de todos os
discursos selecionados nos materiais da pesquisa e organizados por focos de investigação. Mesmo não
trazendo a totalidade dos dados tabulados, será possível ter acesso a muitos deles nas análises realizadas
nesta pesquisa; trago para o texto aqueles discursos que se mostraram úteis e produtivos para o
empreendimento aqui realizado.
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conjunta SENARC/MDS/SAS/MS, N.º 11, de 18 de novembro de 2011, que aborda a
implantação do Benefício variável, vinculado ao Bolsa Família, para gestantes e crianças
de 0 a 6 meses.
A partir desse segundo conjunto de documentos, pude observar as articulações
existentes entre o funcionamento do Programa Bolsa Família e a educação escolarizada.
Nesse momento, foi possível analisar como tal programa utiliza a escola como um
mecanismo que desenvolve uma série de ações, não só para consolidar e controlar o
funcionamento das próprias Políticas de Assistência Social, mas também para agir sobre
os sujeitos que lá estão e sobre suas famílias numa ação de condução de suas condutas.
Porém, ainda assim, senti a necessidade de conversar com alguns diretores de escolas
pública 21 , para que eles pudessem descrever suas funções em articulação com os
programas sociais desenvolvidos na escola e também alguns projetos promovidos pela
escola ou pelos Governos Municipal, Estadual e Federal. Para isso, escolhi aleatoriamente
cinco diretores de escolas municipais de uma cidade da Região Metropolitana de Porto
Alegre e formulei duas questões amplas a partir das quais os diretores puderam descrever
práticas e projetos desenvolvidos pela escola na atualidade 22 . Tais descrições me
permitiram analisar os efeitos que as políticas de assistência social produzem na escola
contemporânea. Não houve preocupação em selecionar um grande número de diretores,
pois as ações desenvolvidas pelas escolas se repetem bastante e o objetivo era apenas
perceber o funcionamento desses programas no interior da instituição escolar e a forma
como eles produzem implicações na sua dinâmica cotidiana.
A partir das análises realizadas nesse primeiro momento, construí o que chamei
de quatro focos da investigação. São eles:

Considerando que as inquietações motivadoras do desenvolvimento desta pesquisa foram
produzidas a partir das experiências que vivi como professora da Educação Básica e como coordenadora
pedagógica, escolhi debruçar-me sobre a escola pública, uma vez que toda minha vivência profissional
perpassa este espaço. Penso que tais políticas incidem fortemente sobre a escola pública, mas isso não quer
dizer que também a escola privada não faça parte dessa trama. Retomarei pontos dessa discussão no
decorrer do trabalho.
22 As duas questões direcionadas aos diretores foram as seguintes: 1) Pensando nas suas ações como
diretor(a) da escola descreva práticas que você realiza e que tenham alguma vinculação com o
funcionamento do Programa Bolsa-Família ou com ações de assistência social de uma forma mais ampla.
(Exemplo: questões relacionadas ao funcionamento e fiscalização do programa, as ações de saúde dentro da
escola, de nutrição, vacinação, etc). 2) Descreva projetos que a escola realiza (ou realizou), no turno de aula
ou turno contrário, para atender os alunos em suas necessidades. Podem ser projetos pedagógicos ou
vinculados a diferentes áreas.
21
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1. A estatística como um saber fundamental para as práticas de governamento;
2. O controle Social e a seguridade da população;
3. O investimento em capital humano e a constituição de uma inclusão produtiva
4. A educação como lócus privilegiado para efetivação das Políticas de Assistência Social
A partir da discussão desses quatro focos da investigação, penso ter conseguindo
sustentar a seguinte tese: as Políticas de Assistência Social, tomando a inclusão como um
imperativo de Estado e utilizando a educação escolarizada como lócus privilegiado para
sua efetivação, produzem e são produzidas por um fenômeno que podemos denominar
educacionalização do social23. Tal fenômeno, numa relação de imanência com a proliferação
das Políticas de Assistência Social na atualidade, tem redefinido o papel da escola pública
numa sociedade da aprendizagem, alargando consideravelmente suas funções que, ao
enfatizarem o governamento das condutas, produzem um deslocamento no que
entendemos por conhecimentos escolares. Eis a tese que tento sustentar ao longo deste
trabalho.
Penso que cada um dos eixos apontados anteriormente consegue mostrar a
relação de imanência que existe entre a forma como tais políticas operam sobre a
população brasileira e a racionalidade neoliberal que produz/conduz nossas formas de
vida na atualidade, ao mesmo tempo que é produzida por estas. No entanto, é preciso
compreender que tais políticas não nascem na atualidade nem mesmo emergem no
momento de consolidação do neoliberalismo no Brasil. Muito antes dos pressupostos
neoliberais estarem se constituindo no país, já era possível perceber práticas assistenciais
em funcionamento, inclusive utilizando a educação como instrumento de efetivação. É
nesse ponto que sinto a necessidade de olhar para a constituição histórica dessas políticas.
A pergunta pelo presente leva-me, necessariamente, para o passado, com o intuito de
compreender o que se passa conosco na atualidade e como essas práticas chegaram a ser
o que são.
Para responder a essa inquietação, tentei lançar um olhar genealógico24 sobre a
constituição das Políticas de Assistência Social no Brasil, destacando algumas de suas
condições de possibilidade. Não se trata de realizar uma genealogia das Políticas de
23 Este fenômeno será discutido e aprofundado na continuidade do trabalho, mas se refere à
forma como a educação passa a ser recorrentemente citada na atualidade como causa ou solução de uma
variedade de problemas sociais de diferentes ordens: saúde, natalidade, produtividade, trabalho, reprodução
etc. Tal termo foi utilizado com base em autores como Carlos Ernesto Noguera-Ramirez (2009), Maarten
Simmons e Jan Masschelein (2008) e Paul Smeyers e Marc Depaepe (2008).
24 A genealogia será discutida com mais profundidade no capítulo II.

53

Assistência Social no Brasil, mas de realizar um trabalho de caráter genealógico, o que, no
meu ponto de vista, é muito diferente. Isso significa que focalizei a história, destacando
episódios, cenas, fragmentos de épocas distintas que ajudam a compreender a
constituição do presente. Segundo Veiga-Neto (2005, p.59), “[...] pode-se entender a
genealogia como um conjunto de procedimentos úteis não só para conhecer o passado,
como também, e muitas vezes principalmente, para nos rebelarmos contra o presente”.
Sendo assim, a tentativa foi de identificar e descrever a proveniência e as condições de
emergência 25 das Políticas de Assistência Social no Brasil, percebendo a partir de que
momento elas começam a utilizar a escola como um mecanismo para sua efetivação.
Ao manusear os documentos, destacando seus discursos e os reunindo de
acordo com suas recorrências, pude perceber que esses materiais traziam algumas
informações históricas sobre a constituição dessas políticas no território nacional. Dessa
forma, construí um quinto foco de análise, destacando os discursos que se referiam, de
alguma forma, à constituição histórica da assistência social no Brasil, seja através da
criação de conselhos, de ministérios, seja por meio da aprovação de leis específicas desse
campo. Porém, conforme manuseava os materiais, percebia que alguns documentos me
remetiam a períodos históricos anteriores à regulamentação das Políticas de Assistência
Social no Brasil. Esse fato se tornou fundamental no fazer investigativo, pois mostrou
que, para identificar e descrever a proveniência e as condições de emergência dessas
políticas, era necessário olhar práticas, discursos e saberes que se configuraram em um
período anterior a sua construção. Logo percebi que esses documentos, embora
importantes, não eram suficientes para realizar tal empreendimento.
Foi nesse momento que os discursos presidenciais produzidos em diferentes
momentos da história do Brasil, assim como as reportagens de revistas e jornais foram
materiais fundamentais que funcionaram como superfície de emergência e permitiram
visualizar as práticas desenvolvidas no âmbito da Assistência Social e da Educação em
épocas históricas distintas. Tais discursos forneceram informações importantes para
compreender a matriz de pensamento daquele período assim como as práticas e as
estratégias desenvolvidas. Além disso, tornou-se necessário apoiar-me em produções
acadêmicas de autores que abordam a história do Brasil, a história da Educação brasileira
e a história da Assistência Social. Para uma melhor visualização dos materiais e das etapas
da pesquisa, construí a Tabela a seguir:
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Os conceitos de proveniência e emergência serão desenvolvidos no capítulo II.
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Tabela 1- Materiais da Pesquisa
Etapas da

MATERIAIS SELECIONADOS

pesquisa
•

Constituição Federal de 1988 – CF88

•

Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS - 1993

1.º Conjunto

•

Política Nacional de Assistência Social – PNAS - 2004

de materiais

•

Norma Operacional Básica – NOB/SUAS - 2005

•

Plano Brasil Sem Miséria – 2011

• Medida provisória N.º 132, de 20 de novembro de 2003 – Cria o
Programa Bolsa Família.
• Lei N.º 10.836, de 9 de janeiro de 2004 – Institui o Programa Bolsa
Família.
• Decreto N.º5.209, de 17 de setembro de 2004 – Regulamenta a Lei
10.836/ 2004.
• Portaria interministerial MEC/MDS N.º 3.789, de 17 de novembro de
2.º Conjunto
de Materiais

2004 – Dispõe sobre as condicionalidades do Programa Bolsa Família
relativas à frequência escolar.
• Portaria Interministerial N.º 2.509, de 18 de novembro de 2004 – Dispõe
sobre as condicionalidades do Programa Bolsa Família relativas à saúde.
• Portaria GM/MDS N.º 551, de 9 de novembro de 2005. – Regulamenta a
gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família.
• Decreto N.º 7.492, de 2 de junho de 2011 que altera a Lei N.º 10.836, de
9 de janeiro de 2004.
• Decreto N.º 7.494, de 2 de junho de 2011 que altera a Lei N.º 10.836, de
9 de janeiro de 2004.
• Instrução operacional conjunta SENARC/MDS/SAS/MS, N.º 11, de 18
de novembro de 2011.

3.o Conjunto

Conversas informais com cinco diretores de escolas municipais de uma

de materiais

cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.
Pronunciamentos presidenciais retirados do site da Biblioteca da Presidência

4.o Conjunto

da República e discursos materializados em veículos midiáticos como revistas

de materiais

e jornais, disponíveis nos acervos digitais da Folha de São Paulo (Folha da
Manhã e Folha da Noite) e no acervo digital da Revista Veja.
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Para desenvolver esta investigação, foi preciso realizar algumas opções teóricometodológicas. Já faz algum tempo que o pensamento de Foucault tem se apresentado
para mim como uma opção extremamente útil e produtiva para o desenvolvimento de
minhas pesquisas. Porém, é preciso compreender que tal pensamento não pode ser
utilizado como um edifício teórico permanente que nos fornece conceitos e ferramentas
para analisar e compreender o mundo em que vivemos. O pensamento de Foucault é
nômade, pois circula por diferentes temas, realiza diferentes abordagens, desloca
concepções e modifica conceitos. Situar um trabalho investigativo sob seu signo significa
estabelecer uma relação de “fidelidade infiel ou de infidelidade fiel” (VEIGA-NETO,
2006). Isso significa que, ao mesmo tempo em que utilizamos parte do seu pensamento
para lançar um olhar sobre as práticas atuais e analisar seus efeitos, também viramos as
costas para o autor e para alguns conceitos que se apresentam como ineficazes ou
improdutivos para determinada investigação. Em outras palavras, “[...] usá-lo aqui, ali e
em muitos lugares; mas não necessariamente sempre” (VEIGA-NETO, 2006, p. 83).
Nesse caso específico, meus distanciamentos do pensamento do autor encontramse no que vem sendo denominado primeiro domínio foucaultiano, ou seja, na
arqueologia. Virar as costas para essa fase do pensamento do autor, não significa
desprezar ou desconsiderar as muitas pesquisas que vêm fazendo uso de ferramentas
desenvolvidas por Foucault em obras como As Palavras e as coisas ou Arqueologia do Saber.
Porém, não me deterei, nesta pesquisa, em descrever a formações dos saberes, destacar
enunciados e as formações discursivas que os sustentam. Mais do que isso, quero olhar
para os efeitos que esses discursos produzem na vida das pessoas e analisar a forma como
a vida dos homens e das populações foi, pouco a pouco, se convertendo em objeto e
objetivo de poder e, portanto, em objeto e objetivo de governo. Para isso, a arqueologia
apresenta-se bastante restrita, pois, como lembra o próprio Foucault (2000, p. 103) ela
“situa-se num nível puramente descritivo”. Pode-se dizer, então, que esta pesquisa
apresenta outros interesses. Minha intenção é analisar como uma racionalidade política
especifica se relaciona com o funcionamento de determinadas tecnologias de governo que
incidem sobre os sujeitos não só para conduzir suas condutas, mas também para produzir
processos de subjetivação que levam os sujeitos a exercer sobre si mesmos um
governamento. Para isso, considerei mais produtivo trabalhar com a noção de
governamentalidade desenvolvida pelo filósofo francês, em seus cursos Segurança, território,
população, durante o ano de 1978, e Nascimento da biopolítica, em 1979. Mais tarde, em 1980,
no curso Do governo dos vivos, tal noção sofre uma espécie de alargamento, como veremos
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no próximo capítulo. O que cabe destacar, nesse momento, é que a noção de
governamentalidade foi tomada neste trabalho como uma grade de inteligibilidade, ou
seja, como uma lente metodológica que permitiu olhar e compreender, com mais sutileza
e minúcia, o funcionamento das Políticas de Assistência Social na atualidade, assim como
os efeitos que elas produzem sobre vida dos sujeitos e da população. Sendo assim, a
governamentalidade não é entendida aqui como uma ferramenta, tal como apresentada
inúmeras vezes em trabalhos diversos, inclusive por mim em outras ocasiões. Uma
ferramenta é algo operacional; coisas são feitas com uma ferramenta; esta opera sobre
algo, desenvolvendo procedimentos específicos. Com governamentalidade, não ocorre o
mesmo, pois não podemos ver a governamentalidade operando sobre algo, já que ela não
é uma coisa, um procedimento específico ou uma forma de intervenção. Isso tudo pode
se desenvolver a partir da governamentalidade, mas não é ela propriamente. A
governamentalidade, por isso, pode ser entendida como uma forma de ver e compreender
o mundo, onde se produzem ou se constroem ferramentas. Foucault (2008, p. 258) ajudanos a pensar sobre a noção de governamentalidade, quando nos diz: “o que propus
chamar de governamentalidade não é mais que uma proposta de grade de análise para
essas relações de poder”. Sendo assim, compreendo a governamentalidade como uma
grade de inteligibilidade que permitiu olhar para as práticas de assistência social e perceber
as ferramentas, os procedimentos e as tecnologias de governo que aquelas desenvolvem
para conduzir os sujeitos na atualidade. Além disso, foi também essa noção que
possibilitou, num segundo momento da pesquisa, analisar as condições que tornaram
possível a emergência das Políticas de Assistência Social no Brasil.
Esclarecidas essas premissas, no próximo capítulo, escolho discutir a noção de
governamentalidade e apresentar alguns deslocamentos sofridos nas formas de governar
os homens ao longo da história do Ocidente. Tal empreendimento torna-se
extremamente significativo para esta investigação, uma vez que é necessário compreender
tais deslocamentos para perceber como atualmente — na lógica neoliberal — a
Assistência Social em articulação com a Educação se apresenta como mais uma estratégia
eficaz no governamento da população.
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2. ENTRE CONVERSAS, ESTUDOS E DISCUSSÕES: A
GOVERNAMENTALIDADE COMO LENTE TEÓRICOMETODOLÓGICA
O estudo das formas de governamentalidade implica a análise de formas de
racionalidade, de procedimentos técnicos, de formas de instrumentalização. Trata-se,
nesse caso, do que se poderia chamar de “governamentalidade política”. [...] A análise da
governamentalidade abarca [também], em um sentido muito amplo, o exame do que
Foucault denomina as artes de governar.
(Castro, 2009, p. 191) [Grifos meus].

Inicio este capítulo destacando as palavras de Castro (2009), por compreender
que elas expressam duas formas distintas, porém estritamente relacionadas, de entender a
noção de governamentalidade desenvolvida por Michel Foucault. O filósofo francês
apresenta essa noção, pela primeira vez, em seu curso Segurança, território, população, mais
precisamente, na aula de 1.º de fevereiro de 1978 e a retoma em Nascimento da biopolítica
(1979). No decorrer desses dois cursos, é possível perceber que essa noção é trabalhada
exaustivamente pelo autor, tornando-se um conceito central em suas aulas e investigações
no Collège de France.
O primeiro sentido atribuído à noção de governamentalidade trata de
compreendê-la como uma forma de racionalidade, ou seja, uma forma de ser do
pensamento político, econômico e social que organiza as práticas de governo
desenvolvidas em um determinado tempo e em uma determinada sociedade. “A
racionalidade supõe a existência de certa lógica que opera tanto nas instituições quanto na
conduta dos indivíduos e nas suas relações sociais e políticas. Tal racionalidade age como
um programa que orienta o conjunto da conduta humana” (MARÍN-DIAZ, 2009, p. 11).
Pode-se entendê-la como certa lógica que coloca em funcionamento determinadas
técnicas que objetivam conduzir as condutas dos sujeitos e das populações. Trata-se,
portanto, de como pensamos a ação de governar, ou ainda, de como as tecnologias de
governo são empreendidas a partir de uma racionalidade política que as coloca em
operação numa época dada. De acordo com Avelino (2010. p. 22), “Por racionalidades
Foucault entendia os conjuntos de prescrições calculadas e razoáveis que organizam
instituições, distribuem espaços e regulamentam comportamentos; nesse sentido as
racionalidades induzem uma série de efeitos sobre o real.” Com base nisso, entendemos
que as práticas, os procedimentos e as tecnologias utilizadas para governar são produzidos
e orientados por uma determinada forma de racionalidade.
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Esse sentido atribuído à governamentalidade me acompanhou durante o
desenvolvimento de toda a pesquisa, uma vez que ela oportuniza pensar como uma
racionalidade específica de nosso tempo organiza determinadas formas de conduzir as
condutas dos sujeitos e das populações, possibilitando a emergência de diferentes
estratégias, entre elas, as Políticas de Assistência Social. É esse primeiro sentido de
governamentalidade que, de certa forma, sustenta a compreensão de que as Políticas de
Assistência Social funcionam como estratégias da governamentalidade neoliberal, ou seja,
como estratégias de uma forma específica de racionalidade que desenvolve determinadas
práticas e ações na condução da conduta de todos e de cada um. Um exemplo que nos
ajuda a visualizar o desenvolvimento de determinadas práticas no interior de uma mesma
racionalidade política remete aos discursos das eleições presidenciais de 2010, destacados
no capítulo anterior. Esses discursos mostram como diferentes candidatos apresentam
propostas muitos semelhantes no âmbito das políticas sociais, justamente porque suas
ações são produzidas e reguladas por uma determinada forma de compreender a ação de
governar, por uma determinada racionalidade política, nesse caso, a neoliberal.
O segundo entendimento de governamentalidade apresentado por Castro (2009)
se relaciona ao estudo desenvolvido por Foucault (2008) sobre o deslocamento histórico
que ocorreu nas formas de conduzir as condutas dos sujeitos e da população ao longo da
história do Ocidente. Trata-se, portanto, de uma história das artes de governar ou como o
próprio filósofo destaca “uma história da governamentalidade”. Ao fazer essa história,
Foucault mostra como, desde a Idade Média até o século XX, existiram diferentes
maneiras de governar: desde uma forma de conduzir as condutas, relacionada à
denominada “pastoral das almas”, até a emergência de um “governo político dos
homens”.
Alguns autores vêm trabalhando com os estudos de Foucault a respeito das artes
de governar e retomam os deslocamentos históricos apresentados pelo autor em sua obra.
Entre eles, podemos citar: Colin Gordon (1991), James Marshall (1994), Michael Peters
(1994), Mitchell Dean (1999), Alfredo Veiga-Neto (2000) Jorge Ramos do Ó (2005),
Marcio Fonseca (2006), Silvio Gadelha (2009), Cesar Candiotto (2010), entre outros.
Escolho focar esse último, pois ele apresenta um resumo interessante sobre o trabalho
intelectual desenvolvido por Foucault nos cursos Segurança, território, população (1978) e
Nascimento da biopolítica (1979). Candiotto (2010, p. 94) destaca:
Um dos elementos significativos desses dois cursos é o propósito comum da
elaboração de uma história da governamentalidade no Ocidente desde a
emergência do poder pastoral no monarquismo cristão do século IV até a
perspectiva econômica do ordoliberalismo alemão e do neoliberalismo

59

americano do século XX, cruzando pela razão de Estado dos séculos XVI e
XVII e pela tecnologia de governo liberal dos séculos XVIII e XIX.

Temos, aqui, o segundo sentido atribuído à noção de governamentalidade.
Como destaca Dean (1999), esse “segundo sentido é uma versão historicamente específica
do primeiro”, pois não trata apenas de entender a governamentalidade como uma
racionalidade política, mas de se perguntar sobre “quais são os tipos de racionalidade
usados nos procedimentos, nos dispositivos e nas tecnologias que a administração
estatal 26 emprega para governar” (ARAÙJO, 2009, p. 42) em diferentes períodos
históricos.
Compreender tais deslocamentos históricos apresentados por Foucault no que
concerne às diferentes práticas de governo efetivadas ao longo da história do Ocidente
torna-se, também, extremamente importante para esta investigação, uma vez que permite
situar historicamente a proveniência e a emergência das Políticas de Assistência Social no
Brasil. Tal empreendimento é desenvolvido na segunda parte da Tese onde será possível
perceber que os fenômenos e os períodos históricos abordados por Foucault servem de
apoio para pensar o contexto brasileiro, mas apresentam algumas diferenças em relação às
especificidades do nosso país.
Dessa forma, fica claro que a governamentalidade —nos dois sentidos
abordados— é um conceito central para esta pesquisa. O primeiro deles —como uma
racionalidade— serve como uma grade de visibilidade que ajuda a olhar as práticas de
assistência social desenvolvidas atualmente e perceber suas vinculações com a forma de
ser do pensamento político atual. Tal exercício é desenvolvido no capítulo três, onde
apresento o funcionamento das Políticas de Assistência Social em nossos dias. O segundo
sentido — história das artes de governar — forneceu ferramentas importantes para
compreender historicamente como surgiram as práticas de assistência social no Brasil,
assim como as modificações ocorridas em épocas distintas.
Esses dois sentidos atribuídos à governamentalidade e discutidos até aqui foram
apresentados por Foucault em seus cursos Segurança, território, população (1978) e Nascimento
da biopolítica (1979). Entretanto, julgo que, para ser aprofundado o uso da
governamentalidade como uma noção metodológica, é preciso considerar, ainda, alguns
apontamentos realizados pelo autor no desenvolvimento do curso Do governo dos vivos,
26 O termo “administração estatal” não pode ser entendido como a instituição do Estado. A
autora nos lembra que Foucault não fez uma análise das instituições, nem uma análise sociológica do
Estado, que o compreende como o ponto final de uma dominação sobre a sociedade civil e sobre os
indivíduos. O Estado moderno, para Foucault, é visto como o resultado, o produto de práticas de governo
(ARAÚJO, 2009).
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ministrado em 1980. Tal publicação produziu alguns deslocamentos importantes no meu
próprio pensamento, incluindo novas dimensões na noção de governamentalidade. Antes
da leitura desse curso, vínhamos trabalhando com a noção de governamentalidade para
pensar o governo político dos sujeitos, o governamento que uns exercem sobre a ação
dos outros. Tratava-se, como destaca Castro (2009, p. 191), das “formas políticas da
governamentalidade”. A partir do curso de 1980, a noção de governo é orientada para
pensar o governamento ético dos sujeitos, isto é, o governo que o sujeito realiza sobre si
mesmo a partir da sua relação com a verdade. Nesse momento, assistimos ao
aparecimento de uma nova noção que ganha centralidade nas pesquisas foucaultianas
entre 1980 e 1984; trata-se da noção de “governo pela verdade”. Disso, surgiu o
questionamento: de que forma essas duas noções — governamentalidade e governo pela
verdade — se articulam? Não parece que haja, por parte do autor, um abandono ou
substituição de conceitos, mais do que isso, parece que há um alargamento da própria
noção de governamentalidade, uma vez que esta passa a compreender também o
governamento ético através das diferentes formas de ritualização da verdade. Vejamos
como isso acontece com um pouco mais de atenção.
Trabalhando com os cursos Segurança, território, população (1978) e Nascimento da
biopolítica (1979), temos, a partir da noção de governamentalidade, o entendimento de que,
para cada época histórica e para cada sociedade, podem ser identificados traços
específicos de uma forma de racionalidade particular, orientada e conduzida por
determinados princípios considerados verdadeiros naquele período. Essa racionalidade
não é apenas produzida por esses princípios verdadeiros, mas também os produz e se
manifesta mediante regimes de verdade específicos que vão, ao mesmo tempo, conduzir
as condutas dos sujeitos e se atualizarem por meio dessas práticas de condução. Trata-se,
então, de uma relação sempre imanente, a partir da qual a racionalidade é, ao mesmo
tempo, produto e produtora de regimes de verdades. Até esse ponto, Foucault tentava
analisar de que maneira cada época organiza práticas de governamento específicas com o
intuito de conduzir as condutas dos outros. Ou seja, podemos dizer que se tratava de um
governamento político, ou, como ele mesmo menciona, de técnicas de dominação.
Esse era o entendimento acerca da noção de governamentalidade que tomava
centralidade na obra de Foucault e a partir do qual nossas discussões vinham se
desenvolvendo. Não se trata agora de abandonar tal entendimento, mas de “retomar num
outro aspecto a questão da governamentalidade: o governo de si por si” (FOUCAULT,
1997, p. 111). Isso não significa dizer que o governo de si já não fizesse parte da noção de
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governamentalidade antes de 1980, apenas essa não era a ênfase dada por Foucault
naquele momento. Foi a partir do curso Do governo dos vivos, com a emergência da noção de
governo pela verdade, que o autor passou a discutir, com maior interesse e
aprofundamento, o tema do governo de si e as relações que o sujeito estabelece com a
verdade.
No curso Do governo dos vivos, Foucault (2011), faz referência a Habermas para
distinguir três tipos de técnicas predominantes nas sociedades humanas. São elas: as
técnicas de produção, que permitem produzir, transformar e manipular as coisas; as
técnicas de significação, que permitem a utilização de sistemas de signos; e as técnicas de
dominação, que permitem determinar as condutas dos indivíduos, impor certas vontades
a eles e submetê-los a certas finalidades e objetivos. Segundo o autor, foram essas últimas
que ele considerou as mais importantes para as suas investigações. Todavia, ele nos
lembra ainda que:
Analisando a experiência da sexualidade27 ficou evidente para mim o fato de
que existem em todas as sociedades, outros tipos de técnicas: técnicas que
permitem aos indivíduos realizarem, por eles mesmos, um certo número de
operações sobre seus próprios corpos, suas próprias almas, sobre seus
próprios pensamentos, suas próprias condutas e isso de maneira a
transformarem-se a si mesmos [...] Chamemos esse tipo de técnicas ou
tecnologias de si (FOUCAULT, 2011, p. 155).

Com isso, podemos perceber que o autor se afasta dos dois primeiros tipos de
técnicas apontadas por Habermas, se interessa pelo terceiro tipo — as técnicas de
dominação — e inclui, mais especificadamente a partir de 1980, um quarto tipo — as
técnicas de si. Tal interesse de investigação é apontado pelo próprio autor quando diz:
“Em suma, tendo estudado o campo do governo tomando como ponto de partida as
técnicas de dominação, nos próximos anos eu gostaria de estudar o governo [...] a partir
das técnicas de si” (FOUCAULT, 2011, p. 156). É para essa relação entre esses dois
conjuntos de técnicas que ele pretende olhar daqui para diante.
Dessa forma, podemos perceber que há uma mudança de ênfase nas suas
investigações nesse período. Esse deslocamento fornece elementos importantes para
refinar as análises e discussões que vínhamos desenvolvendo até então. Penso que é a
partir dessas novas configurações do pensamento de Foucault que conseguimos perceber
a importante articulação entre as noções de governamentalidade e governo pela verdade.
Mais do que isso, não se trata de uma articulação entre duas noções distintas, mas de um
27 É importante lembrar que o curso Do governo dos vivos foi proferido em 1980, ou seja, no
intervalo de tempo entre a publicação de História da sexualidade I - A vontade de saber (publicada em 1976) e
História da sexualidade II - O uso dos prazeres e História da sexualidade III - O cuidado de si, ambas publicadas em
1984.
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alargamento da própria noção de governamentalidade que passa a incorporar agora a
noção de governo pela verdade.
Tal alargamento da noção de governamentalidade é que nos permite utilizá-la
como uma grade de inteligibilidade para olhar e analisar as técnicas de dominações e as
técnicas de si que são exercidas na atualidade e aqui, especificamente, para aquelas que são
exercidas pelas práticas de assistência social. Em suma, o alargamento dessa noção
metodológica permite compreender as coisas da seguinte forma: a cada momento
histórico específico há uma racionalidade política que é constituída por um conjunto de
verdades que circulam naquele momento. Essas verdades — que são, ao mesmo tempo,
produto e produtoras da racionalidade — incidem sobre os sujeitos, conduzindo suas
condutas (governo dos outros) e fazendo com que cada um tome essas verdades para si
mesmo e as naturalize como princípios condutores da própria existência (governo de si).
Trata-se, por conseguinte, de entender como diferentes formas de condução da conduta,
tanto dos outros quanto de si mesmo, encontram-se vinculadas a determinados regimes
de verdade, a determinadas formas de manifestação e de ritualização da verdade. Desse
modo, talvez não se trate de dizer que a governamentalidade seja o encontro entre as
técnicas de dominação e as técnicas de si, mas que se dá, exerce-se e se atualiza na e pela
articulação entre o governo dos outros e o governo de si. Importa ressaltar que esse fato
somente se torna possível por meio do sujeito como um operador, como o ponto de
contato onde se cruzam as técnicas de dominação e as técnicas de si. Segundo Foucault
(1990, p. 49), “a reflexão sobre a noção de governamentalidade não pode deixar de passar,
teórica e praticamente, pelo elemento do sujeito”. Antes de olhar para o sujeito e para
suas relações com a verdade, não era possível perceber o cruzamento dessas técnicas. A
esse ponto de encontro que se efetiva por meio do sujeito que, no meu ponto de vista,
compreende as duas noções discutidas aqui — governamentalidade e governo pela
verdade — Foucault denomina de governo. Diz ele:
O encontro entre as maneiras pelas quais os indivíduos são dirigidos por
outros e os modos como conduzem a si mesmo, é o que se pode chamar,
creio, de governo. Governar pessoas, no sentido geral da palavra não é um
modo de forçá-las a fazer o que o governo quer; é sempre um ponto de
equilíbrio, com complementaridades e conflitos entre técnicas que garantem a
coerção e os processos pelos quais o sujeito é construído e modificado por ele
mesmo (FOUCAULT, 2011, p. 155-156) [Grifos do original].

É para essa relação entre as formas de governar os sujeitos, empreendidas no
interior de uma racionalidade específica, e as formas como os próprios sujeitos tomam
essas verdades para si e passam a operar sobre si a partir dessas verdades, que que lanço
meu olhar ao analisar o funcionamento das Políticas de Assistência Social no Brasil.
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Então, quando digo que as Políticas de Assistência Social são estratégias da
governamentalidade neoliberal, estou querendo dizer que, atualmente, elas se encontram
vinculadas a uma racionalidade política neoliberal sustentada por meio de determinadas
verdades que atuam sobre os sujeitos, desenvolvendo, ao mesmo tempo, um
governamento político — técnicas de dominações que uns exercem sobre a ação dos
outros — e um governamento ético — técnicas de si que cada sujeito desenvolve sobre si
mesmo. Se entendermos que essas formas de governamento acontecem ao mesmo
tempo e se articulam mutuamente, podemos falar em um governamento político-ético. Escolho
utilizar uma mesma expressão para me referir a tais práticas justamente por compreender
que elas jamais acontecem separadamente ou de forma independente uma da outra. O
que podemos visualizar são ênfases diferentes que, ora pendem mais para o lado esquerdo
da expressão (governamento político-ético), ora pendem mais para o lado direito (governamento
político-ético). Sendo assim, a condução da conduta de si e dos outros não acontece de
maneira distinta; é uma via de mão dupla. A relação consigo deriva da relação com os
outros. É como se as relações com os outros se dobrassem, deixando surgir uma relação
consigo. Portanto, governamento político-ético (via do político ao ético) e governamento políticoético (via do ético ao político).
Para compreendermos a atuação das Políticas de Assistência Social na atualidade
e a sua vinculação a uma forma de ser do pensamento político, econômico, cultural de
uma sociedade como a nossa é preciso analisar, primeiramente, um fenômeno importante
na história do Ocidente, que Foucault (2008) denominou “governamentalização do
Estado”. Por isso, é necessário conhecer e analisar os deslocamentos operados nas formas
de governar os sujeitos ao longo da história do Ocidente e perceber como a vida dos
homens e das populações vai se convertendo em objeto de poder e de governo.
Vários trabalhos acadêmicos — Teses e Dissertações — têm apresentado e
caracterizado as diferentes formas de governar estudadas por Foucault. Percebendo a
variedade de pesquisas que abordam essas questões, fiz uma opção para a construção
deste capítulo, qual seja: abordar o tema das artes de governar, a partir da obra de
Foucault, porém utilizando algumas investigações produzidas, a partir de 2008, por
colegas e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS e de
outros Programas; essas produções serão complementações às discussões aqui
desenvolvidas.
Foi feita essa opção, compreendo que esta pesquisa se inscreve num conjunto de
estudos que utilizam o pensamento do filósofo francês para debater diferentes temas
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educacionais. Sendo assim, o objetivo é travar uma conversa com o pensamento de
Foucault, mas, também, com as produções de alguns colegas que têm provocado,
potencializado, ou melhor, “disparado” o meu próprio pensamento, para usar uma
expressão de Deleuze (1992).
Os trabalhos mencionados se vinculam a temas diversos, porém todos tomam o
pensamento de Foucault como arcabouço teórico e metodológico para suas investigações.
No que se refere ao tema da inclusão escolar e social, destacam-se: a Tese de Doutorado
de Iolanda Montano dos Santos, intitulada Inclusão escolar e educação para todos (UFRGS,
2010) e a Dissertação de Mestrado de Tatiana Luiza Rech, chamada A inclusão escolar no
Governo FHC: movimentos que a tornaram uma “verdade” que permanece (UNISINOS, 2010).
Além desses dois trabalhos, também retomei algumas das discussões desenvolvidas em
minha própria Dissertação: Inclusão Escolar: saberes que operam para governar a população
(UFRGS, 2010). Ao tratar sobre as articulações entre educação e trabalho, têm sido muito
produtivas as discussões apresentadas por Maurício dos Santos Ferreira, Curriculum Vitae:
selecionam-se jovens que buscam, nas páginas do jornal, oportunidades de trabalho e que possuam...
(UFRGS, 2009), e por Roberto Rafael Dias da Silva: Universitários S/A: estudantes
universitários nas tramas de Vestibular/ZH (UNISINOS, 2010). Já sobre a temática da gestão
escolar, Viviane Klaus, em sua Tese de Doutorado — Governamentalidade (Neo)Liberal: da
administração para a gestão educacional (UFRGS, 2011) — também utiliza o pensamento de
Foucault. Além dela, a Tese de Doutorado de Carlos Ernesto Noguera-Ramírez — O
Governamento Pedagógico: da sociedade do ensino para a sociedade da aprendizagem (UFRGS, 2009)
— também trouxe importantes contribuições para compreendermos as práticas
educativas como práticas de governamento. No que tange à temática da infância,
merecem destaque a Dissertação de Mestrado Dora Marín-Díaz — Infância: discussões
contemporâneas, saber pedagógico e governamentalidade (UFRGS, 2009) e a Tese de Doutorado de
Maria Renata Alonso Mota — As crianças de seis anos no Ensino Fundamental de nove anos e o
governamento da infância (UFRGS, 2010). Outro trabalho que transita também por esses
caminhos é a Tese de Doutorado de Karyne Dias Coutinho, intitulada A emergência da
psicopedagogia no Brasil (UFRGS, 2008). Ainda, no Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFRGS, foi produzida a Proposta de Tese intitulada A educação do consumidor:
como se aprende a comprar bem para comprar sempre, de Andressa Silva da Costa Mutz, a qual
tematiza as relações entre pobreza e consumo e, por isso, se aproxima da presente Tese.
Os trabalhos destacados aqui foram produzidos nos Programas de Pós-Graduação
em Educação de apenas duas Universidades: UFRGS e UNISINOS. A escolha dessas
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duas universidades não ocorreu por acaso. Como dito anteriormente, pretendi destacar
apenas textos e autores que têm movimentado meu pensamento e contribuído
amplamente para a definição e estruturação desta Tese. Ela foi tecida em meio a
discussões e debates com os grupos de estudo e pesquisa de que participo, cada um deles
vinculado a uma dessas Universidades. São eles: Grupo de Estudos e Pesquisas em Currículo e
Pós-modernidade (GEPCPós), orientado pelo professor Alfredo Veiga-Neto, no Programa
de Pós-Graduação em Educação da UFRGS, e o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão
(GEPI/Cnpq), na UNISINOS. Além desses dois grupos, atualmente também, me
encontro vinculada ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da Infância (NEPE/Cnpq)28,
na FURG. Esses profícuos espaços de estudo e discussão contribuíram amplamente para
refinar o meu olhar sobre o objeto de estudo e aprofundar algumas discussões,
principalmente no que se refere ao conceito de governamentalidade em Foucault. Dessa
forma, é possível perceber que, no decorrer da próxima seção, faço referência aos
trabalhos desenvolvidos por esses colegas. Como diz Deleuze (1992, p. 156), “sempre se
trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê”. O que tentei aqui foi dar visibilidade a
essa parceira extremamente produtiva, que normalmente passa despercebida na maioria
dos trabalhos acadêmicos. Foi mostrar que o trabalho intelectual é sempre a expressão de
um trabalho muito maior que se dá na efervescência da discussão, do debate, do coletivo.

O NEPE é um grupo de pesquisa cadastrado no Cnpq, no qual me vinculei assim que entrei
como professora da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Nele participo de duas linhas de
pesquisa. A primeira delas se chama Educação e processos de in/exclusão na qual tenho um projeto de pesquisa
em andamento intitulado Inclusão escolar e a constituição da docência na Contemporaneidade, onde conto com a
participação de três bolsistas de iniciação científica, duas financiadas pela própria Universidade (PROBICFURG e EPEM/FURG) e a outra financiada pelo Cnpq (PROBIC-Cnpq). Além desse projeto, a presente
Tese também foi cadastrada como projeto de pesquisa na linha de Políticas Públicas em Educação vinculada ao
mesmo Núcleo de pesquisa.
28
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2.1. Sobre a história da governamentalidade: recortes para compreender
as diferentes formas de conduzir as condutas dos sujeitos e da população

2.1.1. Do bloqueio ao desbloqueio das artes de governar

Foucault, dando continuidade às suas pesquisas, irá mostrar [...], que essa
governamentalidade nasceu a partir de três pontos de apoio: a pastoral
cristã, a nova técnica diplomático-militar e a “polícia”.
(Santos, 2010, p. 47).
[...] a pastoral cristã, a nova técnica diplomático-militar e a polícia,
formam as bases para o fenômeno da “governamentalização do Estado”.
(Ferreira, 2009, p. 22).

Inicio esta seção — que se dedica a compreender o deslocamento histórico das
artes de governar apresentado por Foucault — citando dois colegas da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, por entender que eles destacam pontos importantes no
que concerne ao fenômeno da governamentalidade. Ambos recorrem à aula de 1.º de
fevereiro de 1978, ministrada por Foucault no Collège de France, para mostrar que a
governamentalidade nasceu a partir de três grandes pontos de apoio, a saber: a pastoral
cristã, a técnica diplomático-militar e a polícia. Sendo assim, podemos dizer que esses três
modelos constituíram as bases para o que Foucault denominou a “governamentalização
do Estado”.
Tomando por base, principalmente, os três cursos proferidos por Foucault nos
anos de 1978, 1979 e 1980 no Collège de France, intitulados respectivamente Segurança,
território, população, Nascimento da biopolítica e Do governo dos vivos, pretendo retomar, mesmo
que brevemente, alguns pontos importantes para compreendermos a história da
governamentalidade. “Quando o filósofo estuda a governamentalidade está pensando no
exame de práticas, maneiras de fazer, modos de aplicação do governo, [...] e no saber
vinculado ao seu exercício” (CANDIOTTO, 2010, p. 100). Trata-se, portanto, de estudar
as práticas de governo, suas mutações, seu desenvolvimento e seu funcionamento.
Foucault inicia suas investigações buscando a emergência da ideia de um
governo dos homens. Segundo ele, não se pode encontrar essa ideia entre os gregos e os
romanos, pois o objeto de governo expresso nessa literatura não são os homens ou a vida
dos indivíduos, mas a própria cidade. A ideia de um governo dos homens deriva do
Oriente, especialmente da sociedade hebraica, e foi introduzida no Ocidente pelo
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Cristianismo29. Trata-se de um tipo de poder que não se exerce sobre um território, uma
cidade ou um Estado, mas age sobre os indivíduos vivos, sobre uma multiplicidade em
movimento. Foucault (2008) destaca que essa forma de poder é uma arte de governar30 os
homens, pois, para ele, “[...] nunca se governa um Estado, nunca se governa um território,
nunca se governa uma estrutura política. Quem é governado são sempre pessoas, são
homens, são indivíduos ou coletividades” (FOUCAULT, 2008, p. 164). Temos, portanto,
o primeiro ponto de apoio e de formação da governamentalidade; trata-se do poder
pastoral. Ele pode ser considerado o embrião da arte de governar ou, como destaca o
próprio Foucault (2008), o “prelúdio da governamentalidade”.
Noguera-Ramírez (2009, p. 33) destaca, a partir do pensamento foucaultiano,
quatro características principais dessa forma de conduzir os homens chamada de poder
pastoral.
1) É um poder que não se exerce sobre um território; por definição, é um
poder que se exerce sobre um rebanho em seu deslocamento; 2) É um poder
benévolo, seu alvo é a salvação do rebanho; 3) É um poder que se manifesta
como um dever, uma missão. O pastor se caracteriza, não por sua
superioridade, por seu poderio, mas por sua dedicação, aplicação, zelo; 4) É
um poder individualizador, o pastor vela tanto pelo rebanho inteiro como por
cada uma das ovelhas, deve ficar de olho sobre todos e sobre cada um, omnes e
singulatim.

Além dessas importantes características lembradas por Noguera-Ramírez (2009),
não se pode deixar de destacar que o poder pastoral relaciona-se com três elementos que
são centrais para o seu exercício. Trata-se da salvação, da lei e da verdade. Conduzir os
Há algumas diferenças entre o poder pastoral hebraico e o poder pastoral cristão. Tais
diferenças são minuciosamente descritas por Foucault nas aulas de 8, 15 e 22 de fevereiro de 1978, no curso
Segurança, território, população. Não me deterei aqui na descrição minuciosa dessas duas formas de poder
pastoral — hebraica e cristã — apenas trago algumas breves distinções que podem contribuir para
compreender melhor essas duas formas de poder pastoral. No poder pastoral hebraico, a relação entre o
pastor e o rebanho não era a única dimensão, a única forma de perceber a relação entre Deus e os homens.
Ela era apenas um dos aspectos entre relações múltiplas e complexas. Também, nesse tipo de poder
pastoral, não havia uma instituição propriamente dita. Já no poder pastoral cristão, a relação entre o pastor e
o rebanho não era apenas uma das dimensões da relação entre Deus e os homens, era a relação
fundamental. Outra diferença é que o poder pastoral cristão “[...] constituirá um tipo de relações que, desde
logo, vão institucionalizar-se em um pastorado com leis, regras, técnicas e procedimentos” (FOUCAULT,
2008, p. 182). As técnicas como o exame, a confissão e a direção de consciência, por exemplo, constituemse em novas práticas que são introduzidas pelo Cristianismo. Sobre essas distinções são importantes as
análises das conferências ‘Omnes et singulatim’: towards a criticism of political reason —‘Omnes et singulatim’ para uma
crítica da razão política (1990a). Para aprofundar esta discussão, sugiro a ler Marín-Diaz (2012).
30 Nos cursos Segurança, território, população e Nascimento da biopolítica, Foucault utiliza a expressão
“artes de governar” para estudar o conjunto de práticas governamentais que se desenvolveram ao longo da
história do Ocidente. Ele diz que utiliza essa expressão em seu sentido restrito, “pois por ‘arte de governar’
eu não entendia a maneira como efetivamente os governantes governam. [...] Quis estudar a arte de
governar, isto é, a maneira pensada de governar o melhor possível e também, ao mesmo tempo, a reflexão
sobre a melhor maneira possível de governar. [...] Gostaria de tentar determinar a maneira como se
estabeleceu o domínio da prática de governo, seus diferentes objetos, suas regras gerais, seus objetivos de
conjunto a fim de governar da melhor maneira possível. Em suma é, digamos, o estudo da racionalização da
prática governamental no exercício da soberania política” (FOUCAULT, 2008a, p. 4).
29
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indivíduos pelo caminho da salvação constitui-se no objetivo central do poder pastoral. O
papel do pastor é assegurar a salvação do rebanho, tanto no conjunto quanto no detalhe.
Portanto, ele deve guiar “os indivíduos e a comunidade pela vereda da salvação”
(FOUCAULT, 2008, p. 221).
No entanto, para que se possa trilhar o caminho da salvação, deve-se obedecer
às leis divinas, deve-se submeter aos mandamentos e à vontade de Deus. O pastor exige
uma obediência incondicional às leis divinas, uma relação de submissão absoluta, de
entrega de si, de renúncia das suas próprias vontades. Isso “Equivale a dizer que o
dirigido é aquele que diz: ‘Eu quero que o outro me diga aquilo que eu devo querer’”
(FOUCAULT, 2010, p. 88) [Grifo do original]. É, portanto, uma obediência pura, sem
questionamento. No poder pastoral, obedece-se simplesmente por obedecer, sem que
haja um fim exterior ao ato de obediência. Temos, então, a relação com a lei.
Há, ainda, um terceiro elemento que se relaciona ao poder pastoral: a verdade.
Foucault destaca que “[...] só se pode alcançar a salvação e submeter-se à lei com a
condição de aceitar, de crer, de professar certa verdade. [...] o pastor guia para a salvação,
prescreve a lei, ensina a verdade” (FOUCAULT, 2008, p. 221). O pastor tem, portanto, o
papel de ensinar a verdade através do seu próprio exemplo, da sua própria vida. Além
disso, essa tarefa de ensinar a verdade deve ser uma ação de direção, de condução da
conduta dos indivíduos na vida cotidiana.
No curso proferido em 1980 — Do governo dos vivos —, Foucault aborda as
relações existentes entre o exercício de poder e os atos de verdade. Ele diz: “[...] seria
muito difícil encontrar um exemplo de poder que não se exerça sem se acompanhar, de
um modo ou de outro, de uma manifestação de verdade” (FOUCAULT, 2010, p. 33) Ele
busca em Héraclides31 a expressão alêyhourguês — alêthourgia/aleturgia — para designar as
formas de veridicção, as maneiras de dizer o verdadeiro. Ou seja, a aleturgia pode ser
compreendida como o ato de manifestação do verdadeiro, uma espécie de ritualização
que apresenta algo como uma verdade. Dessa forma, o autor destaca que “não existe
exercício de poder sem qualquer coisa como uma aleturgia” (FOUCAULT, 2010, p. 36).
No transcorrer desse curso, Foucault deixa claro que a relação entre governo e verdade
sofre uma série de modificações de acordo com as diferentes formas encontradas de
exercer o poder ao longo da história.
Na aula do dia 23 de janeiro de 1980, Foucault destaca dois tipos de aleturgia,
duas formas de veridicção, de dizer o verdadeiro. São elas: aleturgia religiosa e aleturgia
31

Héraclides Pôntico foi um filósofo grego, discípulo de Platão (388 – 322 a.C.).
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judiciária32. Aqui nos interessa a primeira delas, a aleturgia religiosa ou oracular, na qual o
dizer verdadeiro é sempre exterior àquele que fala: “[...] para autenticar o seu dizer
verdadeiro, ele [aquele que fala] se serve de um bastão de comando que é ao mesmo
tempo o signo de sua potência e a fonte, de qualquer modo, da verdade disso que ele dirá.
[...] não começa jamais sem invocar uma divindade” (FOUCAULT, 2010, p. 52). É esse
tipo de aleturgia religiosa que encontramos no poder pastoral: aquele que pronuncia a
verdade, o pastor, fala a partir de um outro, invoca sempre um Deus que seria, de fato,
aquele que carrega a verdade. Podemos observar aqui o caráter transcendente que
acompanha as práticas do poder pastoral. Ele se encontra sempre ancorado em um outro
mundo, seja pela verdade transcendental que ele enuncia, seja pela condução dos
indivíduos ao caminho da salvação, seja pelas explicações encontradas no divino para os
fenômenos que aconteciam.
Na pesquisa de Rech (2010), sobre Inclusão Escolar, podemos observar a
relação existente entre o poder pastoral e as práticas desenvolvidas com os sujeitos
anormais na Idade Média. A autora destaca que, nessa época, foi útil o argumento de que
as pessoas com deficiência eram “consideradas criaturas com proteção divina. Embora o
infanticídio não fosse mais recomendado, deu-se início a um período onde a segregação
foi tomada como uma verdade” (RECH, 2010, p. 69).
Também nesta investigação é possível relacionar algumas práticas desenvolvidas
na história da Assistência Social a essa forma de poder religioso. Trata-se das práticas de
ajuda e apoio desenvolvidas a partir da ideia de caridade e benemerência. Sposati (1987,
p.40) destaca que:
Com a civilização judaico-cristã, a ajuda toma a expressão de caridade e
benemerência ao próximo, como força moral de conduta. Muitos são os
exemplos históricos de solidariedade e compromissos a partir desses valores.
A vida terrena era considerada transitória e o consolo aos aflitos a forma de
transcender essa transitoriedade. Desde a idade Média, abrem-se as instituições
de caridade, tanto pelas companhias religiosas como pela caridade leiga.

Sendo assim, pode-se perceber que, também aqui, há uma espécie de busca pela
salvação. A vida terrena era considerada transitória e as práticas de ajuda e assistência ao
outro eram concebidas como uma possibilidade de trilhar o caminho da salvação. Praticar
o bem e a caridade neste mundo garantiria a salvação no outro mundo. Tal entendimento
A aleturgia judiciária é aquela que se autoriza pelo eu mesmo e não por um elemento exterior,
divino, como no caso da aleturgia religiosa. A manifestação da verdade na aleturgia judiciária pode ser
visualizada, por exemplo, “na história das instituições judiciárias com a aparição da testemunha, da
testemunha como aquele que estava lá e que tendo estado lá pode dizer ‘eis qual foi a verdade’
(FOUCAULT, 2010, p. 53). A verdade, então, aparece ligada à primeira pessoa, aquele que viu algo ou que
viveu algo e por isso pode dizer a verdade sobre aquela situação. Tais informações foram trazidas apenas a
título de curiosidade uma vez que é a aleturgia religiosa que interessa neste ponto da investigação.
32
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poderá ser observado, principalmente, na segunda parte da Tese, a qual aborda a história
da Assistência Social no Brasil. Porém, mesmo se tratando da atualidade, é possível
identificarmos a circulação de discursos que convocam os sujeitos a ajudar os mais
necessitados por meio da caridade. Podemos dizer que esses discursos benevolentes ainda
se constituem como verdades do nosso tempo e incidem sobre os sujeitos, fazendo-os
exercerem determinados atos de verdade. Práticas de doações aos necessitados, por
exemplo, podem até manter ativo o discurso da salvação das almas, porém se apresentam
vinculadas a uma outra racionalidade e, por isso mesmo, já não podem ser consideradas as
mesmas práticas. Trata-se da relação entre o télos e a tékhne, abordada por Foucault (1995).
Cada télos, ou seja, cada forma de ser do pensamento político de uma época, desenvolve e
privilegia determinadas tékhnes, quer dizer, determinadas técnicas e procedimentos para
conduzir as condutas dos sujeitos. Segundo Foucault (1995, p. 267), “Não há relação
completa e idêntica entre as técnicas e os télos. Podemos encontrar as mesmas técnicas em
diferentes télos, entretanto existem relações privilegiadas e algumas técnicas privilegiadas
relativas a cada télos”.
No que se refere à Assistência Social, podemos perceber que algumas práticas
desenvolvidas na atualidade podem ser muito semelhantes a outras desenvolvidas em
momentos históricos anteriores, porém, ao se vincularem a um outro télos, ou seja, a uma
outra forma de racionalidade, elas se reconfiguram, privilegiam outras técnicas e, por isso
mesmo, já não são, de modo algum, as mesmas. Podemos perceber isso, a partir o
exemplo do programa Criança Esperança 33 . Num primeiro momento, ele pode parecer
vinculado a um tipo de poder que age por meio da caridade e da benemerência,
objetivando a salvação das almas. Entretanto, por mais que possamos visualizar, nesse
programa, a circulação de discursos que convocam os sujeitos a realizarem suas doações
por meio da caridade e da ajuda ao próximo, esse se inscreve no interior de uma outra
lógica, de outra racionalidade política que objetiva controlar dos riscos de exclusão e de
marginalidade a que estão expostas algumas camadas sociais. Tal racionalidade, que
podemos denominar neoliberal, utiliza parcerias com o terceiro setor e destaca a
articulação com a sociedade civil como uma estratégia fundamental para conduzir as
condutas dos sujeitos e da população. Essas novas estratégias serão abordadas no
próximo capítulo, quando trato das (re)configurações das Políticas de Assistência Social
brasileiras e suas formas de atuação na Contemporaneidade.

O Programa Criança Esperança é realizado anualmente pela Rede Globo de televisão em parceria
com o Órgão das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), desde 1986.
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Retomando os deslocamentos históricos das artes de governar, convém destacar
que o poder pastoral “convive com uma outra modalidade da arte de governar, imperial,
régia, de justiça, calcada no antigo modelo da soberania” (GADELHA, 2009, p. 123). A
teoria da soberania, segundo Foucault (1999), é vinculada a um tipo de poder
centralizador que se fundamenta a partir da existência física do soberano e se constitui em
torno do problema da monarquia e do monarca. Trata-se, portanto, de uma forma de
poder centrado no governante, que considera princípios tradicionais, baseados em
virtudes e em habilidades: virtudes de sabedoria, justiça, liberdade, respeito às leis
humanas e divinas; e habilidades como a prudência, decisões refletidas e o cuidado para se
cercar de bons conselheiros (FOUCAULT, 1997).
Além disso, importa ressaltar que o poder soberano tem como objeto principal o
território. Ele se exerce sobre a terra e os produtos da terra, não tanto sobre a vida dos
indivíduos. Seu alvo são os bens e as riquezas. Manter o território era o objetivo principal
do soberano, pois era dessa forma que ele conseguiria manter e fortalecer o seu poder.
Para Foucault (1999, p. 41), a soberania “se referiu a um mecanismo de poder efetivo, que
era o da monarquia feudal” e “serviu de instrumento e também de justificação, para a
constituição das grandes monarquias administrativas”.
Vale destacar, ainda, que um dos atributos fundamentais da teoria clássica da
soberania remete ao direito de vida e de morte, os quais não são entendidos como
fenômenos naturais, pois estão ligados, estritamente, à vontade do soberano. Dessa
forma, diz Foucault (2001), o direito de vida e de morte não se encontra fora do campo
do poder político, já que o soberano pode decidir sobre a vida ou sobre a morte dos
indivíduos. Ele só exerce o seu poder sobre a vida dos indivíduos, exatamente porque
pode decidir sobre a sua morte. É, portanto, um poder de espada, um poder negativo
sobre a vida: “faz morrer ou deixa viver”.
Foucault (2010, p. 37) destaca que essas formas de exercício do poder, “[...]
desde um certo número de séculos, foi felizmente substituído por problemas, técnicas e
procedimentos mais eficazes e mais racionais”. Esses procedimentos inauguraram, no
final do século XVI e no início do século XVII, uma nova forma de exercício do poder, a
razão de Estado: uma forma racional, precisa e concreta que não se apoia nas leis divinas
e naturais, mas na realidade mesma do Estado. Tal deslocamento nas artes de governar
acontece, segundo Foucault (2008), por meio de dois movimentos: o primeiro relacionase ao movimento da concentração estatal, em que se criam, a partir do fim do feudalismo,
os grandes estados territoriais, administrativos e coloniais. O segundo é um movimento
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totalmente diferente: trata-se da dispersão e da dissidência religiosa. Tal movimento, a
partir da Reforma e da Contra-Reforma, começa a questionar as formas de governar até
então empregadas pelo poder pastoral. Trata-se da conhecida crise do pastorado.
Nesse sentido, podemos observar que há uma série de deslocamentos que
inauguram essa nova forma de exercer o poder segundo regras racionais. Dentre esses,
pode-se destacar que a razão de Estado não se desenvolve mais a partir de leis divinas ou
naturais, mas, ao contrário, considera apenas o próprio Estado, sua realidade e suas
exigências. Deslocamento, portanto, do transcendental ao real, das leis divinas ou naturais
à realidade mesma do Estado. Além disso, a partir dos séculos XVI e XVII, as novas
técnicas de governo passam a ser “reguladas a partir de uma racionalidade, e não, como
anteriormente, a partir da sabedoria dos governantes” (LEME, 2008, p. 188). Segundo
deslocamento, então: da sabedoria do soberano para a racionalidade dos governados.
Portanto, até aqui, podemos observar que, nessa nova forma de poder, “o Estado se
governa segundo as regras racionais que lhes são próprias, que não se deduzem nem das
leis naturais ou divinas, nem dos preceitos da sabedoria ou da prudência” (FOUCAULT,
1979, p. 286). Outro deslocamento importante a considerar remete à figura do soberano.
Passa-se de uma arte governar que era centrada no governante, para outra, centrada no
Estado; este entendido “muito mais em termos de sua população do que de seu
território” (VEIGA-NETO, 2000, p. 181).
Todavia, para que isso seja possível, é necessário certo tipo de conhecimento,
um conhecimento racional e objetivo sobre o próprio Estado que permite aumentar sua
potência. Dessa forma, pode-se perceber que a razão de Estado é uma espécie de
racionalização da ação de governar, por meio da qual ocorreu “todo um remanejamento,
digamos, utilitário e calculista de todas as aleturgias que são próprias ao exercício do
poder” (FOUCAULT, 2010, p. 40). Com a emergência da razão de Estado nos séculos
XVI e XVII, uma série de rituais e crenças começa a ser colocada sob suspeita. Não só o
poder pastoral, por intermédio das suas crenças religiosas, entra em crise, mas também
toda e qualquer prática calcada em princípios transcendentais. Trata-se de substituir todo
um conjunto de práticas espirituais, cósmicas e religiosas por uma série de conhecimentos
úteis à arte de governar; mais precisos e objetivos. Como diz Foucault (2010), há uma
espécie de “desgovernamentalização do cosmo”, é preciso caçar as bruxas, os astrólogos,
os adivinhos da corte do rei.34

Esse processo de racionalização das artes de governar poderá ser observado na história do
Brasil no decorrer do período que compreende a Primeira República (1889-1930), embora aqui tenha se
34
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Essa nova arte de governar, a razão de Estado, estruturou-se por meio de duas
tecnologias diferenciadas, a saber: a técnica diplomático-militar e a polícia. Eis os outros
dois pontos de apoio da governamentalidade. Como expliquei em outro texto acadêmico,
a técnica diplomático-militar
[...] é um sistema que visa equilibrar o crescimento dos Estados, seu
fortalecimento, sua ambição. Este aparelho propicia o aumento das forças de
alguns Estados, mas sem, com isso, permitir que outros Estados arruínem-se
ou desapareçam. O dispositivo diplomático-militar tenta realizar alianças, para
que um Estado forte não coloque sob ameaça outros Estados menores e
menos potentes. Estes últimos podem se unir para competir com os mais
fortes. Cria-se, pois, uma espécie de balança que equilibra o crescimento e o
fortalecimento dos Estados. Tal dispositivo age de fora do Estado, do seu
exterior, estabelecendo alianças para que nenhum dos Estados se desenvolva
demais ou se enfraqueça demais (LOCKMANN, 2010a, p. 51)35.

Trata-se, portanto, de uma espécie de autolimitação das forças, do crescimento e
das riquezas do Estado para que ele não possa impor sobre todos os outros sua
superioridade e dominação. A ideia de impedir o ressurgimento de uma configuração
imperial pode ser visualizada no modelo do mercantilismo

36

. Os mercantilistas

acreditavam que “Existe certa quantidade de ouro no mundo. Como é o ouro que define,
mede e constitui a riqueza de um Estado é evidente que, cada vez que um dos Estados se
enriquece, ele faz uma retirada desse estoque comum de ouro e, por conseguinte,
empobrece os outros” (FOUCAULT, 2008, p. 73). É para evitar isso que se considera a
necessidade de estabelecer um equilíbrio, uma balança europeia.
Já a polícia, segunda tecnologia referida, age do interior do próprio Estado e é
concebida como uma tecnologia das forças estatais. Além disso, objetiva assegurar a
ordem e o crescimento das forças do Estado, sendo responsável por garantir o Estado de
Wohlfahrt (riqueza-tranquilidade-felicidade). Para isso, a polícia atua sobre a vida dos
indivíduos, sobre os problemas urbanos que afetam a vida nas cidades37, de modo que,

desenvolvido no interior de um Estado Liberal. Tais discussões são realizadas na seção 4.2 intitulada “A
assistência social como instrumento de higienização e segurança das cidades”.
35 Uma descrição mais detalhada e minuciosa sobre a técnica diplomático-militar, a polícia e o
poder pastoral, assim como sobre o deslocamento das artes de governar pode ser encontrada em minha
Dissertação de Mestrado: Inclusão Escolar: saberes que operam para governar a população (2010a).
36 O mercantilismo foi uma organização determinada da produção e dos círculos comerciais que
atuou de acordo com três princípios: “primeiro, o Estado deve se enriquecer pela acumulação monetária;
segundo, deve se fortalecer pelo crescimento da população; terceiro, deve estar e se manter num estado de
concorrência permanente com as potências estrangeiras” (FOUCAULT, 2008, p. 8). Para aprofundar as
discussões concernentes ao mercantilismo, sugiro Ferreira (2010) e Klaus (2011).
37 Foucault, nas conferências ministradas em Vermont, em 1979, analisa o texto Compendium de
Delamare, o qual apresenta um resumo das onze coisas que a polícia deveria controlar dentro de um Estado.
Seriam elas: “a religião; a moralidade; a saúde; os abastecimentos; as estradas, canais, portos e edifícios; a
segurança pública; as artes liberais, incluídas as ciências; o comércio, as fábricas; a servidão e os
trabalhadores; além dos pobres. Este é, de maneira geral, o campo coberto por parte dos tratados de polícia
da época. Conforme Delamare, a polícia deve ainda velar pela felicidade dos homens e cuidar de tudo que
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intervindo sobre esses problemas, possa reforçar a potência do Estado. O próprio
Foucault (1990, p.133) já afirmava: a vida é o objeto da polícia.
Por essa razão, o aparelho diplomático-militar e o dispositivo da polícia operam
no interior de uma arte de governar, a razão de Estado, por meio de estratégias e
intervenções diferenciadas. Enquanto o aparelho diplomático militar age para o exterior e
preocupa-se em limitar as forças do Estado, mantendo o seu equilíbrio em relação aos
demais, a polícia age no interior, fazendo crescer, ao máximo, as forças do Estado e
assegurando, sempre, a ordem. A sociedade disciplinar, abordada por Foucault, guarda
estreita relação com a razão de Estado do século XVII. Conforme destaca Coutinho
(2008, p. 43), “É no lento deslocamento do século XVI para o século XVII (ou seja, da
soberania para a gestão governamental) que surgem e se desenvolvem as disciplinas (no
século XVII)”.
As disciplinas mantêm essa relação com a razão de Estado justamente porque o
que se pretendia com esta forma de governo era um Estado totalmente administrado,
possibilitador da regulação das circulações, assim como da regulação das condutas. A
disciplina é fundamental para isso, visto que analisa e decompõe os indivíduos e os
lugares; classifica os elementos em função de determinados objetivos; estabelece
sequências ou coordenações; fixa os procedimentos de adestramento progressivo e
controle permanente (FOUCAULT, 2008).
No entanto, mesmo com a emergência da razão de Estado e com o
desenvolvimento de um conjunto de práticas disciplinares, Foucault (2008) destaca que,
durante o transcurso de todo o século XVII, as artes de governar permaneceram
bloqueadas. Apontando algumas razões para esse bloqueio, primeiramente, destaca as
razões históricas. Segundo o filósofo, as artes de governar só poderiam se desenvolver em
períodos de grandes expansões e não, como era o caso do século XVII, em épocas
instáveis marcadas por grandes urgências militares, políticas e econômicas. O século XVII
foi acometido pela Guerra dos Trinta Anos, pelas revoltas rurais e urbanas, pela crise
financeira, pela crise dos meios de subsistência e por todos os problemas econômicos e
políticos derivados de tudo isso.
Além dessas razões históricas, Foucault também destaca outras, de ordem
política. Segundo ele, “a pregnância do exercício da soberania ao mesmo tempo como
questão teórica e como princípio de organização política, foi um fator fundamental nesse

regula a sociedade, das relações entre os homens, voltando-se para aquilo que está vivo” (PRADO FILHO,
2006, p. 60-61).
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bloqueio da arte de governar” (FOUCAULT, 2008, p. 135). De uma forma geral,
podemos dizer que, se a razão de Estado se afasta dos preceitos religiosos que
sustentavam o poder pastoral, como já mencionado, ela não se afasta dos princípios
centrais que regiam a ação do soberano. Para pensar a articulação entre razão de Estado e
soberania, podemos trazer, novamente, o exemplo do mercantilismo. É sabido que o
mercantilismo se constituiu como a primeira tentativa de “racionalização do exercício do
poder como prática do governo” (FOUCAULT, 2008, p. 136). Isso significa dizer que foi
a primeira vez que se observou a tentativa de constituir um saber do Estado que pudesse
ser utilizado para as técnicas de governamento. Vale lembrar que, mesmo constituindo
um saber do Estado, o objetivo do mercantilismo, não visava ao crescimento do próprio
Estado, mas ao aumento das forças, da riqueza e do poder do soberano. Não se tratava,
portanto, de construir um país rico, mas de permitir que o soberano pudesse dispor de
riquezas, tesouros e exércitos com os quais pudesse fazer sua política. Dessa forma,
“tentou-se deduzir de uma teoria renovada da soberania os princípios diretores de uma
nova arte de governar” (FOUCAULT, 2008, p. 136) que, por isso mesmo, manteve-se
bloqueada.
Ainda podemos destacar outro fator que contribuiu para reter o
desenvolvimento das artes de governar. Tratou-se da tentativa de alicerçar as artes de
governar num modelo econômico frágil, estreito e inconsistente: o da família. Isso
ocorreu justamente porque se entendia que o governo da família era uma forma de poder
imanente à sociedade que tinha finalidades múltiplas, tais como o bem-estar da família, o
gerenciamento de seus bens, de sua felicidade, de suas riquezas. A economia era,
portanto, uma ciência dirigida, unicamente, ao lar e ao pequeno conjunto constituído
pelos membros da família. Assim sendo, ela limitava a ação de governar, pois se restringia
a defender a propriedade privada e restrita da família, limitando-se ao âmbito doméstico.
Por isso mesmo, tal modelo de economia, associado unicamente à gestão da família, se
tornou inconsistente para pensar a gestão de um Estado como um todo. Era um modelo
estreito demais para ser aplicado a um nível amplo demais. Assim, as artes de governar
seguiram bloqueadas.
O desbloqueio das artes de governar começou a encontrar um terreno fértil no
início do século XVIII com a expansão demográfica, a abundância monetária a ela
relacionada, com o aumento da produção agrícola, entre outros fatos e situações. Esses
fatos históricos, associados ao conceito de população e à estatística, permitiram o
desbloqueio das artes de governar. Podemos entender tal desbloqueio da seguinte forma:
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[...] já desde o século XVI as artes de governar vêm sendo tematizadas e
colocadas em funcionamento por meio de procedimentos bastante
diferenciados. Embora tenham se mantido bloqueadas até o início do século
XVIII, muitas foram as formas encontradas de conduzir os homens no
decorrer desse período histórico. Foi no transcurso do século XVII que uma
série de transformações nas artes de governar começa a acontecer — entre
elas, a emergência da razão de Estado, com a ideia de racionalizar a arte de
governo e o surgimento das práticas disciplinares, com a ideia de
esquadrinhamento, vigilância e ordenação. Esses acontecimentos — aliados à
emergência do conceito de população e ao surgimento da estatística —
possibilitaram o desbloqueio das artes de governar, no século XVIII
(LOCKMANN, 2010a, p. 53).

Portanto, esse desbloqueio somente foi possível com a emergência do conceito
de população, tal como ele surge no século XVIII: um corpo múltiplo com suas
regularidades, ou seja, um conjunto de indivíduos que produz processos coletivos
próprios da vida em sociedade. No momento em que esses processos coletivos começam
a ser calculados e sistematizados por um saber específico — o da estatística — é que,
finalmente, a economia consegue ser utilizada para gerir o Estado. Vale lembrar que a
grande questão das artes de governar sempre foi “como introduzir a economia — isto é, a
maneira de administrar corretamente os indivíduos, os bens, as riquezas [...] — na gestão
de um Estado?” (FOUCAULT, 2008, p. 126). É essa a questão que sempre esteve no
bojo das discussões sobre o desbloqueio das artes de governar.
Segundo Foucault (2008), tal desbloqueio ocorreu basicamente por três fatores:
O primeiro relaciona-se à eliminação da família como modelo da economia. Antes do
aparecimento da noção de população a economia só podia ser pensada dentro do âmbito
familiar e as artes de governar a tomavam como modelo de governo. Com o
aparecimento da população, a família se situa em um nível inferior, tornando-se um
elemento interno a população, deixando, portanto, de ser um modelo, para constituir-se
em um instrumento de governo. Segundo Foucault (2008, p. 139): “É de fato, a partir de
meados do século XVIII, que a família aparece nessa instrumentalidade em relação à
população [...] Logo, o que faz que a população possibilite o desbloqueio da arte de
governar é que ela elimina o modelo da família”.
O segundo fator destacado pelo filósofo tem relação com o fato de que a
população passa a se constituir como objetivo final do governo. A partir desse momento,
governa-se simplesmente para melhorar as condições de vida da população, para
aumentar suas riquezas e garantir sua saúde. A população se manifesta, então, “[...] como
o fim e o instrumento do governo: sujeito de necessidades, de aspirações, mas também
objeto nas mãos do governo” (FOUCAULT, 2008, p. 140).

77

O terceiro e último fator relacionado ao desbloqueio das artes de governar
remete ao nascimento da economia política, ou seja, à utilização de um saber específico
que permite calcular os processos coletivos produzidos pela população. Segundo Foucault
(2008, p. 140), “a constituição de um saber do governo é absolutamente indissociável da
constituição de um saber sobre todos os processos que giram ao redor da população”.
Trata-se, portanto, da constituição de saberes estatísticos sobre a população para governála de forma racional e planejada. A utilização da estatística como um saber fundamental
para o governamento da população na atualidade será abordado com maior profundidade
no próximo capítulo desta Tese.
Cabe ainda destacar que foram esses deslocamentos nas artes de governar,
desenvolvidos desde a Idade Média até o século XVIII que possibilitaram o que Foucault
(2008a) chamou de “governamentalização do Estado”. Não se trata de uma estatização da
sociedade, mas do Estado que foi, pouco a pouco, sendo governamentalizado. Segundo
Veiga-Neto (2003, p. 86-87),
O Estado moderno havia se governamentalizado como resultado de uma
seqüência de eventos e arranjos políticos: partindo das Sociedades da Lei dos
Estados de Justiça — na Idade Média —, e passando pela sociedade de
regulamento e disciplina dos Estados Administrativos —, nos séculos XV e XVI
—, havia chegado à sociedade de segurança dos Estados de Governo (ou Estados
modernos) — a partir do século XVIII. [Grifos do original].

As mudanças ocorridas nas formas de governar os sujeitos e a população, ao
longo da história do Ocidente, estabeleceram as condições necessárias para que, a partir
do século XVIII, pudéssemos falar em uma era da governamentalidade. Combinando
inúmeras técnicas de governamento que objetivavam a condução das condutas mediante
dos dispositivos de seguridade, a governamentalidade foi descrita por Foucault (2008, p.
143- 144), da seguinte forma:
Por esta palavra, “governamentalidade”, entendo o conjunto constituído
pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as
táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito
complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal
forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os
dispositivos de segurança. Em segundo, por “governamentalidade” entendo a
tendência, a linha de força que, em todo o ocidente, não parou de conduzir, e
desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder que podemos
chamar de “governo” sobre todos os outros — soberania, disciplina — e que
trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos
específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma
série de saberes. Enfim, por “governamentalidade”, creio que se deveria
entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de
justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado
administrativo, viu-se pouco a pouco “governamentalizado”. [Grifos do
original].
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É importante enfatizar que os estudos de Foucault referem-se especificamente
ao contexto europeu e norte-americano, o que não os torna irrelevantes para nós, mas, ao
fim e ao cabo, permitem- nos compreender algumas diferenças ocorridas entre esses
países e o Brasil. Parece-me que, se formos considerar a história particular do Brasil será
possível evidenciar que essas transformações ocorridas nas formas de governar os sujeitos
e a população aconteceram em épocas diferentes do que na Europa e foram influenciadas
por fenômenos também distintos38. Tais diferenciações não desconsideram a necessidade
de utilizar os estudos de Foucault — principalmente a noção de governamentalidade —
para pensar as aproximações que podem ser realizadas com a história do Brasil e,
também, suas especificidades. Para realizar tal empreendimento, penso ser necessário
entender, além disso, como Foucault, a partir do curso Nascimento da biopolítica em 1979,
dedica-se a compreender as formas contemporâneas de governamentalidade, a saber: o
liberalismo (século XVIII) e o neoliberalismo — em sua vertente alemã e norte-americana
(século XX). Penso que tais práticas de governo mantêm uma relação estreita com as
estratégias desenvolvidas atualmente no âmbito da assistência social.
Dessa forma, na próxima seção, trato de desenvolver algumas discussões
concernentes ao liberalismo e ao neoliberalismo para, no próximo capítulo, focar o
funcionamento das Políticas de Assistência Social no Brasil contemporâneo e as suas
articulações com a racionalidade política que vigor em nossa sociedade.

2.1.2. O Liberalismo e as diferentes formas de neoliberalismo

Essa nova arte de governar se caracteriza essencialmente, creio eu, pela
instauração de mecanismos internos, numerosos e complexos, mas que têm
por função — é com isso, digamos assim, que se assinala a diferença em
relação a razão de Estado — não tanto assegurar o crescimento do Estado
em força, riqueza e poder, [o] crescimento indefinido do Estado, mas sim
limitar do interior o exercício do poder de governar.
(Foucault, 2008a, p. 39).

Se a arte de governar, segundo a razão de Estado, desenvolveu-se a partir da
compreensão de que se governa pouco e, por isso, era necessário governar sempre mais a

Tais aproximações e distanciamentos serão retomados na segunda parte desta Tese, quando
abordo a história da assistência social no Brasil e suas relações com as diferentes formas encontradas para
governar a população a cada momento de sua história.
38
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fim de fortalecer o Estado, seus poderes e suas riquezas; o liberalismo39, essa nova arte de
governar que surge em meados do século XVIII é permeada pela ideia de que se governa
sempre demais e, por isso, é necessário limitar o poder de governar a partir do interior do
próprio Estado.
Sendo assim, temos, com a emergência do liberalismo, a entrada em cena de um
Estado e governo mínimos, em que a discussão sobre a prática governamental gira em
torno do seguinte aspecto: “um governo nunca sabe o bastante que corre o risco de
sempre governar demais, ou também: um governo nunca sabe direito como governar
apenas o bastante” (FOUCAULT, 2008a, p. 24). Com base em um questionamento
constante sobre a prática governamental, sobre o que se pode ou não intervir, o
liberalismo inaugura uma espécie de insatisfação permanente com o governo e institui um
estilo frugal de governar. Trata-se, desse modo, de governar moderadamente,
desenvolvendo a menor quantidade possível de intervenções e deixando agir as leis
naturais do mercado e da sociedade. Portanto, Laissez-faire, laissez-passer — deixar fazer,
deixar passar.
Importa destacar que o liberalismo toma o mercado como um lugar privilegiado
que permite limitar a ação do governo. Para ele, o mercado tem sua natureza, sua verdade
natural e é a partir disso — da natureza e da verdade do mercado — que os processos
econômicos passam a ser regulados. É preciso deixar que o mercado atue por si mesmo,
pois, só assim, haverá a formação de um bom preço, de um preço natural, de um preço
verdadeiro. O mercado começa a ser compreendido como lugar de formação da verdade
— mercado como lugar de veridicção —, pois os preços, enquanto se ajustam aos
mecanismos naturais do mercado, “vão constituir um padrão de verdade que vai
possibilitar discernir nas práticas governamentais as que são corretas e as que são erradas”
(FOUCAULT, 2008a, p. 45). Por conseguinte, o mercado deve revelar algo como uma
verdade, deve dizer a verdade sobre a prática governamental. Essa verdade surgirá sempre
dos seus processos naturais e espontâneos. Portanto, nada de intervenções; a arte liberal
de governar deve ser regulada pela naturalidade do mercado.

Foucault, no curso Nascimento da biopolítica (1979), deixa claro que entende o liberalismo como
uma prática, uma maneira de fazer e não como uma ideologia: “O liberalismo não como uma teoria, nem
como uma ideologia e, ainda menos, é claro, como um modo da sociedade se representar, mas como uma
prática, como uma maneira de fazer orientada para objetivos e se regulando através de uma reflexão
contínua. O liberalismo deve ser entendido então como princípio e método de racionalização do exercício
de governo — racionalização que obedece, e aí está sua especificidade, a regra interna da economia
máxima” (FOUCAULT, 1997, p. 90).
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Vale ressaltar que toda a forma de governo tem como referência um sistema de
veridicção. No pastorado, como visto na seção anterior, encontramos a verdade divina,
transcendental, religiosa. A soberania se desenvolve a partir da verdade da lei, “seja ela do
soberano terreno (o príncipe, o monarca), seja ela do soberano absoluto (Deus)”
(GADELHA, 2009, p. 126). Por seu turno, o liberalismo se alicerça na verdade do
mercado, na sua naturalidade e o neoliberalismo considera a dinâmica competitiva, ou
seja, a concorrência como um princípio de veridicção do mercado. Desse modo, percebese que toda forma de poder está estritamente ligada a atos de verdade, a sistemas de
veridicção a que essa obedece e faz funcionar.
No que se concerne ao liberalismo, como já mencionado, a arte de governar
desenvolve-se a partir da naturalidade do mercado, e é por esse motivo que Foucault, na
aula de 24 de janeiro de 1979, no curso Nascimento da biopolítica, diz que tal arte de
governar que aparece em meados do século XVIII é semelhante a um “naturalismo
governamental”. Igualmente lembra que a ideia de naturalismo aparece claramente entre
os fisiocratas. Para eles:
[...] o governo tem de conhecer os mecanismos econômicos em sua natureza
íntima e complexa. Depois de conhecê-los, deve evidentemente comprometerse a respeitar esses mecanismos. Respeitar esses mecanismos não quer dizer,
contudo, que ele vai providenciar uma armadura jurídica que respeite as
liberdades individuais e os direitos fundamentais dos indivíduos. Quer dizer
simplesmente que ele vai munir sua política de um conhecimento preciso,
contínuo, claro e distinto sobre o que acontece na sociedade (FOUCAULT,
2008a, p. 84).

Os fisiocratas acreditavam que a política deveria atuar precisamente sobre o que
eles chamavam de ordem física, ou seja, existia uma ordem natural das sociedades
humanas, uma realidade física que é inútil contrariar. Essa realidade física e natural deveria
ser o único aspecto sobre o qual a política deveria agir. Notamos, então, que os
postulados da fisiocracia mantêm ligação profunda com o liberalismo. Foucault (2008a, p.
62-63) alega que o jogo do liberalismo trata de
[...] deixar as pessoas fazerem, as coisas passarem e as coisas andarem, laisserfaire, laisser-passer e laisser-aller, quer dizer, essencial e fundamentalmente, fazer
de maneira que a realidade se desenvolva e vá, siga seu caminho, de acordo
com as leis, os princípios e os mecanismos que são os da realidade mesma.

Considerando tais entendimentos, Foucault (2008a) insiste em afirmar que a arte
liberal de governar pode ser entendida muito mais como um naturalismo governamental
do que propriamente como um liberalismo. Mesmo assim, o autor não se opõe ao uso do
termo liberalismo, visto que essa arte de governar só pode funcionar mediante uma série
de liberdades: liberdade de discussão, liberdade de expressão, liberdade de mercado etc. O
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liberalismo precisa da liberdade, isto é, tem necessidade da liberdade. Contudo, tal
liberdade não pode se constituir como um perigo nem aos trabalhadores, nem as
empresas, nem à produção. A liberdade é fabricada pelo liberalismo e obedece sempre ao
princípio da segurança. Isso significa dizer que a liberdade dos sujeitos não pode ser tal
que coloque sob ameaça os demais sujeitos da população. Portanto, o liberalismo, muito
mais do que um imperativo de liberdade, é um administrador, um produtor, um
organizador de liberdade. Sendo assim, o liberalismo “implica em seu cerne uma relação
de produção/destruição [com a] liberdade. É necessário, de um lado, produzir a liberdade,
mas esse gesto mesmo implica que, de outro lado, se estabeleçam limitações, controles,
coerções [...]” (FOUCAULT, 2008a, p. 87).
É necessário controlar a liberdade para que os interesses individuais não
coloquem sob ameaça os interesses coletivos ou vice-versa. Trata-se, então, de calcular a
liberdade e o princípio desse cálculo será sempre a segurança. Dessa forma, podemos
compreender o liberalismo como um jogo permanente entre liberdade e segurança, que
objetiva administrar os perigos cotidianos que acometem tanto os indivíduos quanto a
população. Nesse sentido, Klaus (2011, p. 67) afirma que “Uma das principais
implicações do liberalismo será o estímulo permanente ao perigo, toda uma educação e
cultura do perigo”. Porém, os perigos que rondam essa arte liberal de governar são muito
diferentes daquelas ameaças apocalípticas e cosmológicas que assombravam a Idade
Média. Trata-se de perigos cotidianos que se abatem sobre a vida dos indivíduos, tais
como: o crime, a enfermidade, a delinquência, o desemprego, o analfabetismo etc.
Novamente, aqui, é possível estabelecer uma relação com as práticas
desenvolvidas no âmbito da assistência social, ação que me parece bastante produtiva.
Trata-se de compreender que a variedade de programas e de projetos desenvolvidos no
campo da Assistência Social objetiva diminuir os perigos produzidos por determinados
grupos da população, dadas as suas condições de vida.
Nesse sentido, podemos visualizar a emergência de uma forma diferente de
poder, um poder sobre a vida, um biopoder. Esse tipo de poder se apresenta por meio de
duas formas principais: uma anátomo-política disciplinar, do século XVII, período do
bloqueio das artes de governar, e uma biopolítica da espécie humana, que se consolida em
meados do século XVIII, com a emergência do liberalismo. Desse modo, é preciso
compreender que, já no século XVII, o poder se organiza em torno da vida (biopoder),
invertendo a lógica do soberano de “fazer morrer e deixar viver”, para “fazer viver e
deixar morrer”. Segundo Foucault (2007a, p. 151)
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Esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em duas
formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao contrário, dois
polos de desenvolvimento interligados por todo um feixe de intermediário de
relações. Um dos polos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se
no corpo como máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões,
na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e
docilidade, na sua integração a sistemas de controle eficazes e econômicos —
tudo isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as
disciplinas: anátomo-política do corpo humano. O segundo, que se formou um
pouco mais tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no corpo
espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos
processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível
de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que
podem fazê-los variar; tais processos são assumidos mediante toda uma série
de intervenções e controles regulamentadores: uma biopolítica da população. As
disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois polos em
torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida.

É esse segundo aspecto do poder sobre a vida (biopoder) que ganha ênfase
nesse momento, tomando como alvo não só a vida do indivíduo, mas a vida da população
no seu conjunto, desenvolvendo estratégias para gerenciá-la, potencializá-la e defendê-la
dos perigos que são produzidos cotidianamente quando as pessoas convivem. Conhecer
esses perigos e racionalizar os problemas produzidos pela vida coletiva constitui-se o
objetivo dessa nova tecnologia de poder sobre a vida: “A racionalização desses problemas
da vida é um processo que se inscreve no marco da racionalização política do liberalismo”
(CASTRO, 2009, p. 243).
Foucault (2008a) destaca três consequências trazidas por essa arte liberal de
governar: a primeira delas se dirige à produção do perigo. É preciso mostrar aos sujeitos
que eles vivem numa situação de perigo constante. Nessa época, começam a se
desenvolver uma série de campanhas contra doenças, epidemias etc.: “Enfim, por toda
parte vocês vêem esse incentivo ao medo do perigo que é de certo modo a condição, o
correlato psicológico e cultural interno ao liberalismo. Não há liberalismo sem cultura do
perigo” (FOUCAULT, 2008a, p. 91).
O segundo aspecto se direciona às práticas disciplinares que continuam atuando
no interior dessa arte liberal de governar. A articulação entre liberalismo e disciplina
acontece por meio dos mecanismos de vigilância, os quais caracterizam um tipo de
governo que vigia constantemente, mas que só intervém quando é realmente muito
necessário. Confirma Foucault (2008a, p. 91): “E é, unicamente quando o governo,
limitado de início à sua função de vigilância, vir que alguma coisa não acontece como
exige a mecânica geral dos comportamentos, das trocas, da vida econômica, que ele
haverá de intervir.”. Esses mecanismos disciplinares funcionam como um contrapeso
para as liberdades.

83

O terceiro aspecto diz respeito ao crescimento dos controles e das intervenções.
Trata-se de introduzir mais liberdade, mediante mais controle. Todavia, nesse caso, o
controle já não é apenas um contrapeso necessário à liberdade, mas passa a ser o seu
princípio motor (FOUCAULT, 2008a).
Foucault (2008a) afirma que o liberalismo introduziu ou foi vítima de um
fenômeno que se poderia chamar crise do dispositivo da governamentalidade. Segundo o
autor, essa crise pode ter se desenvolvido devido ao aumento do custo econômico do
exercício da liberdade ou da inflação dos mecanismos compensatórios da liberdade. Em
ambos os casos, o que parece estar no centro dessas discussões é que os mecanismos que
estavam destinados a produzir a liberdade corriam o risco de produzir exatamente o seu
contrário. Em outras palavras, a chamada crise do liberalismo foi desencadeada por uma
série de situações que, com o intuito de garantir a liberdade, acabaram colocando-a sob
ameaça. Segundo Foucault (2008a, p. 94),
O conjunto desses mecanismos que, desde os anos de 1925-1930, tentaram
propor fórmulas econômicas e políticas que garantam os Estados contra o
comunismo, o socialismo, o nacionalismo, o fascismo, esses mecanismos,
garantias de liberdade, instalados para produzir esse “a mais” de liberdade, ou
para reagir às ameaças que pesavam sobre essa liberdade, foram todos da
ordem da intervenção econômica, isto é, da subjugação ou, em todo caso, da
intervenção coercitiva no domínio da prática econômica.

Pode-se dizer, então, que o desenvolvimento dessas intervenções, no âmbito da
prática econômica, introduziu a chamada crise do liberalismo, uma crise que faz parte ou
está inserida em algo mais amplo, a saber: a crise do dispositivo da governamentalidade.
Essa crise possibilita que novas formas de governar apareçam, que novos projetos da arte
de governar sejam formulados. Pode-se afirmar que a crise do liberalismo contribuiu para
a emergência de formas neoliberais de governar que se desenvolveram no século XX.
Segundo Fonseca (2006, p.159),
[...] as duas principais versões do neoliberalismo do século XX — a versão
alemã e a versão americana — procurariam responder à chamada crise do
liberalismo, desencadeada por um conjunto de situações concretas. Em linhas
gerais, estas situações concretas podem ser resumidas pelas ameaças à
liberdade representadas pelo aumento do custo econômico do próprio
exercício das liberdades, pelo socialismo, pelo nacional-socialismo e pelo
fascismo. As respostas a tais ameaças de liberdade se apoiaram em
mecanismos de intervenção econômica, colocados em prática entre 1930 e
1960, e constituem o contexto no qual se estruturam as artes de governar
neoliberais.

Todas essas discussões tiveram como objetivo evitar a excessiva intervenção do
Estado. Entretanto, os mecanismos utilizados para garantir a liberdade e proteger das
ameaças produzidas pelos regimes totalitários foram os mesmos que acabaram operando
na lógica da intervenção econômica. Dessa forma, conforme afirma Klaus (2011, p. 69),

84

“as lutas por menos Estado contribuíram, de certo modo, com a emergência do
neoliberalismo”.
Como abordado anteriormente, Foucault (2008a) desenvolve o tema do
neoliberalismo a partir de duas versões principais — a alemã e a norte-americana —, as
quais buscam superar os impasses da crise mencionada anteriormente. Essas duas
vertentes apresentam algumas diferenças importantes. O neoliberalismo alemão, ou o
ordoliberalismo, estruturou-se a partir de uma crítica ao Estado nazista e estava preocupado
em reconstruir a Alemanha no pós-guerra assumindo como base a liberdade econômica.
O problema do neoliberalismo alemão foi construir ou legitimar o Estado —
em oposição ao Estado construído pelo nazismo — não a partir da afirmação
do próprio Estado — conjurando assim a ameaça de um ressurgimento do
estigma nazista —, mas a partir de um domínio não-estatal, representado pela
liberdade econômica (FONSECA, 2006, p. 159).

Dessa forma, o neoliberalismo alemão se perguntava como a liberdade
econômica, isto é, um espaço não estatal pode fundar e legitimar um Estado que não mais
existia — como era o caso do Estado Alemão após a II Guerra Mundial — e, ao mesmo
tempo, limitar o exercício do seu poder de governar? Inquire Foucault (2008a, p. 140):
“Como a liberdade econômica pode ser ao mesmo tempo fundadora e limitadora,
garantia e caução de um Estado?”. Tratou-se, portanto, de compreender a liberdade de
mercado como um princípio organizador e regulador do próprio Estado. Isso pressupõe
uma inversão da arte liberal de governar: não mais o Estado define a liberdade de
mercado e a mantém sob sua vigilância, mas a liberdade de mercado é que deve fundar a
legitimidade de um Estado. Nas palavras de Foucault (2008a), trata-se de “um Estado sob
vigilância do mercado em vez de um mercado sob vigilância do Estado”.
É preciso compreender que essa nova arte de governar, neoliberal, desenvolve-se
a partir de princípios formais de uma economia de mercado e não mais a partir de
princípios naturais, como no liberalismo. Isso implica todo um afastamento — por partes
dos ordoliberais — das políticas de laissez-faire. Esse afastamento aconteceu, segundo
Foucault (2008a, p. 182), “a partir do momento em que os neoliberais haviam
apresentado toda uma teoria da concorrência pura”. A concorrência nesse aspecto, como
princípio do mercado, não é um dado natural ou um fenômeno espontâneo, mas um
princípio de formalização, que tem lógica e estrutura próprias. Conforme destaca
Foucault (2008a, p. 163), não se trata de “um jogo natural entre indivíduos e
comportamentos” — como no liberalismo —, mas de “um jogo formal entre
desigualdades”. Assim, é necessário considerar tanto os aspectos formais referentes à
concorrência quanto às desigualdades próprias desses mecanismos de concorrência.
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Segundo Foucault (2008a), a regulação econômica só pode atuar mediante oscilações,
diferenciações e não a partir da igualdade ou da equivalência. O autor diz que é preciso
haver pessoas que trabalhem e outras que não trabalhem, que os salários sejam altos e
baixos, que os preços subam e caiam, para que, assim, a regulação atue. São as
desigualdades que permitem que a concorrência seja produzida. Segundo Gadelha (2010,
p. 9), “a desigualdade que implica todo um jogo de diferenciações, está na base da
concorrência econômica, isto é, ela é própria desse mecanismo formalizador da vida
social”. Trata-se, afinal, de considerar as desigualdades existentes na sociedade, os
processos formais referentes à concorrência e os fenômenos reais que, efetivamente,
acontecem na sociedade.
Por esse motivo, podemos dizer que o neoliberalismo alemão é uma política de
sociedade — uma Gesellschaftspolitik —, uma política que considera os fenômenos
próprios da sociedade e, no lugar de intervir na economia, age na sociedade mesma. É a
sociedade que se constituirá como alvo da prática governamental. Foucault (2008a, p.
194) destaca que:
[...] tanto a intervenção governamental deve ser discreta no nível dos
processos econômicos propriamente ditos, como, ao contrário, deve ser
maciça quando se trata de um conjunto de dados técnicos, científicos,
jurídicos, demográficos, digamos, grosso modo, sociais, que vão se tornar
agora cada vez mais objeto da intervenção governamental.

Então, não se trata aqui de um governo econômico, segundo anunciado pelos
fisiocratas, um governo que precisava respeitar as leis econômicas, mas de um governo de
sociedade 40 que deverá intervir sobre a trama social e os processos reais da sociedade
mesma. Fala-se, logo, “de uma política social ativa, intensa e intervencionista”
(FOUCAULT, 2008a, p. 189).
Mais uma vez, é possível estabelecer, aqui, uma relação com as Políticas de
Assistência Social. Estas pretendem intervir sobre os mecanismos da sociedade, sobre
seus processos reais, não agem diretamente sobre o âmbito econômico, embora tenham
implicações nele. Segundo Foucault (2008a, p. 277), “não se deve intervir no processo
econômico, mas em benefício do processo econômico”. Considerando os discursos
analisados nesta investigação, ousaria dizer que as intervenções na sociedade, mediante as
Políticas de Assistência Social, têm o intuito de fortalecer o mercado, ou seja, não agem
sobre a economia, mas em beneficio dela, pois pretendem dar condições mínimas para
que todos os sujeitos — com graus de desigualdade — possam participar da dinâmica
Um governo de sociedade no neoliberalismo é diferente de um governo da sociedade no
liberalismo. Um refinamento sobre essas discussões pode ser encontrado no capítulo três desta Tese.
40
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competitiva. Essas políticas fazem parte, portanto, da racionalidade política neoliberal que
engendra as práticas de governamento atuais.
Foucault (2008a) estudou ainda outra vertente neoliberal: a norte-americana.
Essa guarda algumas semelhanças com o neoliberalismo alemão, porém também
apresenta muitas diferenças. Entre suas aproximações, pode-se destacar que “ambos se
constituíram como uma crítica ao Estado de Bem-Estar e seus excessos em termos
estatais e estatizantes” (VEIGA-NETO, 2000, p. 187). Além disso, essas duas vertentes
neoliberais — alemã e norte-americana — direcionavam suas críticas à atuação demasiada
do Estado, confrontando-se com três fatores destacados por Foucault no curso Nascimento
da biopolítica. São eles: o New Deal ou a política keynesiana, os pactos sociais de guerra e o
crescimento da Administração Federal41.
No entanto, o autor também destaca que, entre essas duas formas de
neoliberalismo, podemos encontrar uma série de diferenças que a seguir são explanadas.
Primeiramente, enquanto na Alemanha as discussões liberais surgiram com o
intuito de construir e legitimar um novo Estado, em oposição ao Estado nazista, nos
Estados Unidos, o liberalismo esteve sempre no centro do debate e foi, no lugar de um
princípio limitador do Estado, um princípio fundador do próprio Estado. Ou seja, as
ideias liberais acompanharam a história dos Estados Unidos desde a sua formação como
país independente. Conforme destaca Foucault (2008a, p. 153), “pode-se dizer que a
questão do liberalismo foi um elemento recorrente de toda a discussão e de todas as
decisões políticas dos Estados Unidos”.
Outra diferença importante consiste em compreender que a liberdade de mercado
não se constitui apenas como princípio organizador e regulador do Estado, como no caso
dos alemães, mas será utilizada para entender as relações sociais em geral. Conforme
destaca Fonseca (2006, p. 160), “trata-se de generalizar a forma política do mercado para
todo o corpo social, de modo que esta — a economia do mercado — funcionará como
um princípio de inteligibilidade das relações sociais e dos comportamentos individuais”.
Uma última diferença entre o neoliberalismo alemão e o norte-americano pode ser
evidenciada quando compreendemos que, nos Estados Unidos, esse se constituiu como
uma maneira de ser e de pensar, como uma espécie de reivindicação global e multiforme
presente tanto no partido republicano quanto no partido democrata. Então, não se trata

Para aprofundar as discussões sobre esses três aspectos, sugiro a leitura da aula proferida por
Foucault no dia 14 de março de 1979 — curso Nascimento da biopolítica.
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de uma alternativa política, como na Alemanha, mas de “um método de pensamento, uma
grade de análise econômica e sociológica” (FOUCAULT, 2008a, p. 301).
Foucault aborda o neoliberalismo norte-americano destacando dois elementos que
lhe parecem interessantes nessa forma de governar: o primeiro, à Teoria do Capital
Humano, e o segundo, o problema a criminalidade e da delinquência. Nesse momento,
deter-me-ei apenas no primeiro aspecto, por ser o que mais se relaciona com esta
investigação.
A Teoria do Capital Humano foi formulada por Theodore Schultz, um
economista da Escola de Chicago42, entre o final da década de 1950 e início da década de
1960. Tal teoria consiste em entender um conjunto de habilidades e capacidades humanas
como uma forma de capital. Segundo essa compreensão, não podemos mais perceber o
indivíduo e o capital separadamente, como se fossem exteriores um ao outro. Nesse
sentido, conforme lembra Gadelha (2009), um executivo, por exemplo, não seria o
representante do capital e tampouco um operário poderia ser concebido como objeto de
exploração do capital. Trata-se de compreender que as habilidades, as competências, as
aptidões de um indivíduo constituem, elas mesmas, o seu próprio capital. Em outros
termos, o indivíduo deve tomar a si mesmo como uma empresa e entender suas aptidões
como capital. Segundo López-Ruiz (2007, p. 18), nessa teoria “o humano, um conjunto
de capacidades, destrezas e aptidões próprias dos homens, adquire valor de mercado e se
apresenta como forma de capital”.
Considerando tais pressupostos, podemos observar a existência, na atualidade,
de uma série de estratégias que objetivam investir em capital humano. Foucault (2008a)
divide os investimentos em capital humano em dois grupos: os elementos inatos e os
elementos adquiridos. O primeiro grupo consiste em elementos biológicos, que os
sujeitos trazem consigo desde o nascimento. Embora sendo elementos inatos, existe a
possibilidade de serem desenvolvidas estratégias para que seja possível qualificar os
atributos biológicos dos indivíduos. Foucault (2008a, p. 313-314) cita como exemplo o
aprimoramento das condições genéticas, dizendo: “se eu quiser ter um descendente cujo
42 Segundo Gadelha (2009, p. 174), “originalmente o termo Escola de Chicago surgiu na década
de 1950, aludindo às ideias de alguns professores que, sob influência do paradigma econômico neoclássico e
sob liderança de Theodore Schultz, atuavam junto ao Departamento de Economia da Universidade de
Chicago, mas também junto à Escola Superior de Administração e à Faculdade de Direito dessa mesma
universidade. Por outro lado, o termo remete também a um grupo de economistas que, a partir do início
dos anos 1960, influenciados por Milton Friedman (Nobel de 1976), George Stigler (Nobel de 1982) e seus
discípulos, além de servir de arauto à defesa do livre mercado, refutava e rejeitava os princípios da doutrina
keynesiana. Um dos principais desenvolvimentos teóricos da Escola de Chicago, particularmente pela
influência de Schultz, Becker e Stigler, consiste na Teoria do Capital Humano.” Para aprofundar as
discussões sobre essa teoria ver Schultz (1973 e 1973a).
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equipamento genético seja pelo menos tão bom quanto o meu ou tanto quanto melhor,
terei de encontrar para me casar alguém cujo equipamento genético também seja bom”.
Além desse exemplo, atualmente, podemos citar a variedade de cuidados e de orientações
que são direcionadas às mulheres grávidas com o intuito de qualificar os elementos
biológicos que comporão o capital humano da criança que vai nascer. No material
empírico desta investigação, pode-se encontrar uma enormidade de estatísticas que são
produzidas a fim de calcular os riscos que um indivíduo pode sofrer ao combinar
elementos como gravidez, adolescência, uso de álcool e uso de entorpecentes.
Nesse sentido, acredito que tal preocupação evidenciada nos documentos
analisados estabelece estreita relação com o investimento nos elementos inatos do capital
humano. Divulgar informações sobre os riscos que corre um filho de uma mãe que
ingeriu drogas ou álcool durante a gravidez é prevenir a produção de um capital humano
falho, com elementos biológicos comprometidos. Outro exemplo extremamente atual que
atesta a preocupação do Estado com os elementos inatos do capital humano, é a criação,
em dezembro de 2011, do subprograma Bolsa Gestante. Esse subprograma apresenta-se
vinculado ao Programa Bolsa Família e repassa um adicional de R$ 32 mensais a
determinadas mulheres durante os noves meses de gestação. Para que as gestantes
recebam o benefício, é necessário que realizem o pré-natal para um melhor
acompanhamento da gestação.

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, tal benefício reforça a importância do acesso das famílias aos serviços
de saúde, além de contribuir para a proteção da mãe e do bebê, elevando a renda familiar
em umas das fases essenciais ao crescimento e ao desenvolvimento da criança: a fase do
desenvolvimento gestacional (BRASIL, 2011). Esse benefício pode ser compreendido
como um investimento nos elementos biológicos do capital humano, uma vez que, por
meio dos cuidados desenvolvidos durante a gravidez, é possível garantir o nascimento de
uma criança mais forte e saudável. Essas discussões são desenvolvidas no decorrer do
capítulo três.
O segundo grupo de elementos abordados por Foucault, os quais compõem o
capital humano, são mais familiares e conhecidos por todos. Trata-se dos elementos
adquiridos ao longo da vida. Cursos profissionalizantes, capacitações dos mais variados
tipos, orientações psicológicas, educação nos diferentes níveis e até mesmo literaturas de
autoajuda43 são alguns exemplos de estratégias que investem nos elementos adquiridos do

Para aprofundar as discussões que articulam a Teoria do Capital Humano à literatura de
autoajuda, sugiro a leitura da Tese de Dora Marín-Díaz (2012).
43
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capital humano. Surge a pergunta: qual é a relação desses elementos com as Políticas de
Assistência Social tematizadas nesta Tese? Ora, se tomamos por base os discursos
materializados nos documentos que constituem o corpus empírico desta pesquisa, tudo isso
se torna bastante evidente. É recorrente, no campo da assistência social, a afirmação de
que tais políticas não podem ser consideradas assistencialistas, uma vez que apostam no
desenvolvimento humano e na promoção de uma maior autonomia dos sujeitos. O
investimento em capital humano — elementos adquiridos — promovido pelas políticas
sociais pode ser visualizado por meio do Programa Bolsa Família, que impõe à família
beneficiada o compromisso de zelar pela frequência escolar de seus filhos. Dessa forma, a
educação, por meio do desenvolvimento de habilidades e competências promovidas pela
escola, passa a ser vista como uma possibilidade de investimento em capital humano. Para
Schultz (1973, p. 79) a educação
[...] é predominantemente uma atividade de investimento realizado para o fim
de aquisição de capacitações que oferece satisfações futuras ou que incrementa
rendimentos futuros da pessoa como um agente produtivo. [...] Proponho, por
isso mesmo, tratar a educação como um investimento e tratar suas
consequências como uma forma de capital. Dado que a educação se torna
parte da pessoa que a recebe, referir-me-ei a ela como capital humano. [Grifos
do original].

Além disso, o programa mencionado também oferece oportunidades para que os
adultos das famílias beneficiadas sejam qualificados por intermédio de cursos e
capacitações que lhes permitam desenvolver ofícios, por meio dos quais eles possam
promover o seu próprio sustento. Isso pode ser observado em um dos principais
objetivos do Programa Bolsa Família: “reduzir a exclusão social ao facilitar a capacitação dos
agregados familiares pobres e vulneráveis” (Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, 2009) [Grifos meus]. Portanto, há investimento no capital humano da
criança, assim como no capital humano de seus familiares44.
As estratégias apresentadas objetivam fazer com que o sujeito aprenda a ser
empresário de si mesmo, um empreendedor ou, como destaca Gadelha (2009), um
“indivíduo-micro-empresa”. É a inversão do Homo œconomicus do liberalismo. Podemos
dizer que se passa de um “Homo œconomicus parceiro da troca, teoria da utilidade a partir da
problemática das necessidades: é isso que caracteriza a concepção clássica de Homo
œconomicus” para um “Homo œconomicus empresário de si mesmo, sendo ele próprio seu
capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a fonte de [sua] renda”
(FOUCAULT, 2008a, p. 311). Essa transformação trata de produzir um sujeito que, a
As discussões atinentes às relações entre capital humano, Políticas de Assistência Social e
Educação serão aprofundadas no próximo capítulo.
44
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partir das suas habilidades e competências, seja capaz de gerenciar sua própria vida,
tornando-se um empreendedor da sua própria existência. Para isso, essa forma de
governamentalidade — neoliberal — busca investir nos próprios sujeitos, intervir nas
formas de ser, de agir, de pensar, de se relacionar, com o intuito de aumentar a qualidade
da população e, com isso, obter um maior crescimento econômico.
Nesse sentido, podemos compreender essa espécie de ampliação ou de
generalização da forma econômica do mercado a âmbitos não econômicos da sociedade.
Segundo Gadelha (2009, p. 144), trata-se de um “deslocamento mediante o qual o objeto
de análise (e de governo) já não se restringe apenas ao Estado ou aos processos
econômicos, passando a ser propriamente a sociedade, quer dizer as relações sociais, as
sociabilidades, os comportamentos etc.”. São os comportamentos dos sujeitos, suas
formas de ser e pensar que se tornaram alvo das intervenções produzidas sobre a
sociedade. Isso porque se entende que, ao qualificar a população, ao investir em seu
capital humano, está-se, ao mesmo tempo, investindo também em um crescimento
econômico futuro. O neoliberalismo, então, estende a racionalidade do mercado a
domínios não econômicos, porém suas intervenções nesses âmbitos — tais como o
sujeito, a família, a natalidade, as relações sociais — geram efeitos econômicos, trazem
benefícios ao processo econômico mediante seu crescimento.
Por esse motivo é que, na lógica neoliberal, os recursos financeiros destinados
ao aprimoramento do capital humano, por exemplo, não podem ser compreendidos
como gastos, mas como investimentos. Esse entendimento se encontra presente também
no campo das Políticas de Assistência Social, uma vez que os recursos financeiros
aplicados pelo Estado aos programas, projetos e benefícios têm o intuito de obter,
futuramente, retorno econômico dos investimentos realizados no presente. Portanto,
passamos de uma lógica liberal, que compreendia a Saúde, Educação e Assistência vistas
como atividades de consumo, para outra — lógica neoliberal —, que os compreende
como investimentos. Gadelha (2010, p. 15) marca claramente esse deslocamento quando
diz que
[...] para a lógica neoliberal norte-americana, o crucial não está ancorado na
troca e, portanto, no homem da troca, no homem que pela troca e,
consequentemente, pelo consumo, é convertido em mercadoria; em vez disso,
o fator decisivo está numa produção condicionada pela concorrência [...] Eis
um deslocamento fundamental que não escapa aos olhos atentos de Foucault:
priorizar o investimento e a concorrência, em detrimento da troca e do
consumo.

Sendo assim, podemos compreender que essas práticas de investimento no
sujeito fazem parte de uma forma de pensamento, uma racionalidade mais ampla que é
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regulada e produzida pela própria dinâmica competitiva. Trata-se de instrumentalizar os
sujeitos para que cada um possa, mesmo que minimamente, participar do jogo econômico
do neoliberalismo e estabelecer relações de concorrência entre si. O que possibilita ao
sujeito sua participação nos mecanismos de concorrência são, sobretudo, os
investimentos que o próprio sujeito, o Estado, ou as empresas privadas realizam nas suas
qualificações, habilidades e competências. Ball (2004, p. 1109) destaca que “Cada vez
mais, as políticas sociais e educacionais estão sendo articuladas e legitimadas explícita,
direta e, muitas vezes exclusivamente em função do seu papel em aumentar a
competitividade econômica por meio do desenvolvimento das habilidades, capacidades
[...]”. Isso inclui, é claro, as Políticas de Assistência Social. Elas são engendradas e, ao
mesmo tempo, mobilizam essa forma de governamentalidade neoliberal, tendo como
pressuposto sustentar uma das grandes regras do neoliberalismo: a regra da não exclusão,
ou o imperativo da inclusão de todos.
Foucault (2008a, p. 278) faz menção à regra da não exclusão, imposta pelo
neoliberalismo, na aula de 7 de março da 1979, no curso Nascimento da biopolítica, quando
diz que o “ponto de contato entre o econômico e o social é a regra de salvaguarda que faz
que nenhum jogador seja excluído”. Ele destaca que a ideia da economia como um jogo,
em que as regras são as mesmas para todos, pode ser encontrada nos escritos de Giscard,
que era Ministro da economia e das finanças na França, em 1972.
Atualmente, podemos perceber que essa regra do neoliberalismo mantém-se
extremamente ativa. Gostaria de pensar, nesta investigação, que as Políticas de Assistência
Social são estratégias da governamentalidade neoliberal que funcionam como políticas
inclusivas, estabelecendo o ponto de contato entre o econômico e o social. É, também,
por meio delas, que se encontra a possibilidade de garantir a participação de todos —
mesmo das camadas mais pobres da população — nos mecanismos de concorrência,
próprios do jogo econômico neoliberal.

Toda essa configuração das Políticas de

Assistência Social na racionalidade política neoliberal produz efeitos no campo da
Educação, especificamente, no papel que a escola ocupa em meio a essa trama. É
justamente para o funcionamento das Políticas de Assistência Social em articulação com a
Educação que focalizo a discussão no próximo capítulo.
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3.
MOVIMENTOS
DE
INTELIGIBILIDADE
E
DE
OPERACIONALIDADE: AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO
Fora de cogitação está o fato de se poder descrever, sem limites,
todas as relações que possam assim aparecer. (Foucault, 2002, p. 34).

As palavras de Foucault dizem muito sobre a intencionalidade deste capítulo.
Trata-se de realizar uma análise sobre os discursos materializados nos documentos
selecionados para fazer parte desta pesquisa, com o objetivo de perceber o
funcionamento das Políticas de Assistência Social no Brasil contemporâneo e sua
articulação com a Educação. Tal exercício implica certo tom de provisoriedade, pois as
relações estabelecidas no desenvolvimento de uma investigação, assim como as unidades
ou as recorrências discursivas destacadas são sempre resultado de escolhas, de olhares
interessados e, portanto, de operações subjetivas desenvolvidas pelo próprio pesquisador.
No decorrer do percurso investigativo, estabeleci, com o material empírico,
movimentos de aproximação e distanciamento. A partir desse encontro/desencontro com
o material, fui, pouco a pouco, delimitando o universo da pesquisa; recortando, incluindo,
excluindo, enfim, fui constituindo aquilo que se denomina corpus empírico de uma
investigação. Realizei tabulações, marquei recorrências, construí quadros comparativos,
separei, agrupei, destaquei. A partir desse exercício, apontei cinco eixos investigativos, os
quais foram construídos a partir das recorrências encontradas no material empírico. São
eles:
1. A estatística como um saber fundamental para as práticas de governamento;
2. O controle social e a seguridade da população;
3. O investimento em capital humano e a inclusão produtiva;
4. A educação como lócus privilegiado para efetivação das Políticas de Assistência Social;
5. A constituição histórica da assistência social no Brasil.
Desses cinco eixos, quatro são desenvolvidos nas próximas seções deste
capítulo, ficando apenas os aspectos históricos da Assistência Social para a segunda parte
da Tese. Analisando os documentos selecionados, assim como as conversas informais
com os diretores de escolas mencionadas, foi possível perceber o funcionamento de tais
políticas na atualidade. Justamente sobre esse ponto pretendo desenvolver a análise: olhar
para a forma como tais discursos funcionam, como organizam a realidade social
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produzindo determinados efeitos de verdade, que, por isso, possibilitam que as condutas
dos sujeitos tomem determinadas formas. Para usar as palavras de Gore (1994, p. 10),
“minha intenção é assinalar uma preocupação não tanto com o que as palavras significam
quanto com a forma como as palavras, conjuntos de sentenças e práticas relacionadas
funcionam”. Sendo assim, não pretendo interpretar significados ocultos, desvendar a
lógica interna dos enunciados ou interpretar sua veracidade. Também não tenho a
pretensão de lançar um olhar totalitário sobre esses materiais, buscando analisá-los à
exaustão, nem estabelecer todas as relações possíveis entre os discursos que circulam
nessa época. Isso, como destaca Foucault na epígrafe deste capítulo, está fora de
cogitação!
Minha intenção, ao olhar para esses discursos, é perceber a forma como eles se
vinculam a verdades específicas de nosso tempo que os fazem operar sobre os sujeitos
conduzindo suas condutas por meio de formas de governamento que funcionam, ao
mesmo tempo, pelo eixo político e ético. Olhar para essas estratégias de condução
organizadas e desenvolvidas pelo campo da Assistência Social é o objetivo deste capítulo.
Além disso, quero perceber de que modo a educação é utilizada como um instrumento
privilegiado de efetivação dessas práticas assistenciais.
Analisando o funcionamento das Políticas de Assistência Social na atualidade, foi
possível observar dois movimentos distintos, mas conectados entre si, que denominei,
inspirada em Farhi Neto (2008), respectivamente, de inteligibilidade e operacionalidade. O
autor destaca:
Na constituição da população, entra em jogo um princípio [...] princípio de
inteligibilidade da população. Ele confere sentido e coerência ao agrupamento
das singularidades numa multiplicidade. [...] Esse princípio de reunião de
singularidades numa multiplicidade funciona também como principio de
operacionalidade. É mediante o seu agenciamento que o múltiplo pode ser
governado enquanto múltiplo (FARHI NETO, 2008, p. 59-60).

O primeiro movimento — inteligibilidade — apresenta-se relacionado à produção
de saber estatístico sobre âmbitos diversos da vida da população, tornando seus traços
calculáveis, dizíveis e inteligíveis. Assim, para exercer técnicas e procedimentos de
condução sobre a população, num primeiro momento, mostra-se necessário produzir um
conhecimento sobre esse conjunto populacional, para só depois poder intervir. O
segundo movimento — operacionalidade — trata de colocar em funcionamento
determinadas ações que tem o intuito de agir sobre alguns aspectos apontados como
problemáticos pelos cálculos estatísticos realizados anteriormente. São eles que justificam
a necessidade da criação de algumas políticas públicas, assim como determinam os focos
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de atuação dessas ações governamentais. Escolhi dividir este texto em duas seções. A
primeira destas aborda as discussões concernentes à produção do saber estatístico, ou
seja, o primeiro eixo de análise — o movimento de inteligibilidade. A segunda é relativa às
ações empreendidas pelas políticas sociais — movimento de operacionalidade — e se
desenvolve por meio dos outros quatro eixos, cada um deles apresentado em uma seção
específica.
Por meio dessas análises, é possível notar o desenvolvimento de diferentes
estratégias encontradas na atualidade para governar a população no seu conjunto e a cada
sujeito em particular. Cada uma dessas estratégias apoia-se ou se sustenta em
determinadas verdades vinculadas à racionalidade política que organiza nossas ações na
atualidade.

3.1. Conhecendo a população brasileira: a estatística como forma de
inteligibilidade dos fenômenos coletivos
A estatística é uma modalidade chave para a produção de
conhecimento necessário para governar.
(Popkewitz; Lindblad, 2001, p. 116).

Escolho as palavras de Popkewitz e Lindblad (2001) para iniciar esta seção,
porque essas mostram o funcionamento das estatísticas em articulação ao governamento
das populações. Tal fato pressupõe compreender a relação existente entre saber estatístico
e governamentalidade. Para que a governamentalidade possa funcionar, a produção de
conhecimento estatístico se torna fundamental. É necessário, primeiramente, construir
um conjunto de conhecimentos técnicos sobre esse sujeito coletivo para, posteriormente,
criar estratégias de governamento que possam intervir, de forma adequada, regulando e
gerenciando os riscos a que cada grupo está submetido. Trata-se, logo, de desenvolver um
processo de inteligibilidade sobre a população brasileira para, posteriormente, poder operar
sobre ela por meio de políticas ou programas específicos (operacionalidade).
O movimento de inteligibilidade da população, abordado nesta seção,
desenvolve-se a partir de duas operações que, neste texto, chamei, respectivamente de:
Conhecendo/produzindo a realidade brasileira e Calculando probabilidades. Ambas abordam o
funcionamento da estatística como uma forma eficaz de governar a população por meio
dos cálculos produzidos sobre os seus processos de conjunto. Contudo, cada uma dessas
operações se refere a uma vertente específica da estatística. Sabemos que a estatística é
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composta por duas vertentes: a descritiva (descreve o passado e o presente) e a indutiva
ou inferencial (infere sobre o futuro, produzindo estimativas e probabilidades).
Nesta seção, proponho lançar um olhar para o movimento de inteligibilidade da
população brasileira pela via dessas duas vertentes da estatística. Para mostrar a
necessidade de funcionamentos da primeira vertente — a descritiva —, destaco as
palavras de Rose (1999, p. 36), quando salienta que:
Em primeiro lugar, o governo depende do conhecimento. Para se governar
uma população é necessário isolá-la como um setor da realidade, identificar
certas características e processos próprios dela, fazer com que seus traços se tornem
observáveis, dizíveis, escrevíveis [...] Em segundo lugar, governar a população exige
conhecimento de um tipo diferente. Para se fazer cálculos sobre uma população é
necessário enfatizar certos traços daquela população. [Grifos meus].

Assim, as práticas de governamento da população somente foram possíveis a
partir do aparecimento da estatística: esse “conhecimento de um tipo diferente” que
menciona Rose (1999). O surgimento dessa ciência do Estado foi a condição de
possibilidade para que se pudesse isolar, mapear e conhecer os problemas e a
produtividade da população. Sendo assim, a primeira operação desenvolvida pela
estatística — Conhecendo/produzindo a realidade brasileira45 — trata de levantar uma série de
informações sobre os problemas concretos da população, descrevendo os fenômenos que
já aconteceram. Ou seja, descreve-se quantitativamente o passado e o presente por meio
da estatística descritiva.
Essa forma de utilizar a estatística ainda se encontra presente nos dias atuais e se
torna extremamente necessária para que, posteriormente, possam ser levantadas
probabilidades sobre o futuro. O uso da estatística descritiva como um saber necessário
ao governamento da população pode ser observado nos documentos analisados, quando
destacam:
[...] a política de assistência social na realidade brasileira parte da defesa de um certo modo de olhar e
quantificar a realidade (BRASIL, 2004, p. 7) [Grifos meus].
[...] trata-se de uma política pública, cujas intervenções se dão essencialmente nas capilaridades dos
territórios. Essa característica peculiar da política tem exigido cada vez mais um reconhecimento da dinâmica que se
processa no cotidiano das populações (BRASIL, 2004, p. 8) [Grifos meus].
Ao invés de metas setoriais construídas a partir de demandas ou necessidades genéricas, trata-se de identificar os problemas
concretos, as potencialidades e as soluções, a partir de recortes territoriais que identifiquem conjuntos
populacionais em situações similares, e intervir através das políticas públicas, com o objetivo de [...]
promover impacto positivo nas condições de vida (BRASIL, 2004a, p. 28) [Grifos meus].

45 Denominei
essa primeira operação desenvolvida pela estatística descritiva de
Conhecendo/produzindo a realidade brasileira, por compreender que nenhum processo de descrição é neutro. Ao
descrever determinadas características de um grupo populacional, está-se, ao mesmo tempo, produzindo
determinadas verdades sobre ele, ou seja, produzindo uma realidade sobre, nesse caso, a população
brasileira.
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Sendo assim, fica clara a necessidade de conhecer a dinâmica das populações, de
construir um aporte de informações sobre sua saúde, suas doenças, suas condições de
trabalho, de habitação, de escolaridade, de empregabilidade etc. Tudo isso para,
futuramente, poder intervir de modo a gerenciar possíveis riscos produzidos por grupos
específicos. É exatamente a produção de conhecimento — inteligibilidade — sobre a
realidade de nosso país que esses documentos abordam ao longo de suas páginas.
Vejamos algumas informações estatísticas apresentadas pela PNAS para
compreendermos a forma de atuação dessas políticas no território brasileiro.
Primeiramente, tal documento se preocupa em apresentar a concentração de pobreza e
indigência no Brasil, de acordo com o tamanho dos municípios. Assim, é possível
conhecer as zonas de risco, ou seja, saber onde há uma maior concentração de pobreza e
indigência.
Tabela 2 – Dados estatísticos sobre a concentração de indigência no país

Fonte: Política Nacional de Assistência Social, 2004, p. 11.
Tabela 3 – Dados estatísticos sobre a concentração de pobreza no país

Fonte: Política Nacional de Assistência Social, 2004, p. 11.
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Observando os dados apresentados, podemos notar que, em termos percentuais,
os municípios pequenos concentram uma maior população em condição de pobreza e
indigência do que os municípios médios, grandes ou as metrópoles. Entretanto, o
documento alerta que devido ao grande número de municípios pequenos (4.982) em
comparação ao número de municípios médios, grandes e as metrópoles (525), “termina
ocorrendo uma dispersão de concentração, invertendo o grau de concentração da pobreza
e indigência, recaindo sobre os grandes municípios e as metrópoles” (BRASIL, 2004, p.
11). Isso sinaliza para que, enquanto a concentração de pobreza dos municípios pequenos
se distribui por 4.982 municípios, nos grandes, a pobreza se divide por apenas 525
municípios. Mesmo assim, se formos considerar a população total que vive nos
municípios pequenos (62.270.004) e a população total correspondente aos municípios
médios e grandes (107.529.166), a população pobre é muito maior no primeiro grupo de
municípios do que no segundo. Temos um total de 30.369.829 pessoas que vivem abaixo
da linha de pobreza nos municípios pequenos, contra um total de 25.651.715 nos
municípios médios, grandes e nas metrópoles.
Todos esses cálculos são realizados com o intuito de identificar em que zonas a
pobreza e a indigência aparecem em maior proporção. Nesse caso, poderíamos dizer que
se trata de uma estatística descritiva, ou seja, aquela que descreve por meio de cálculos
quantitativos a situação presente de pobreza em nosso país. Esses cálculos ainda não
permitem inferências sobre o futuro, não possibilitam agir por antecipação com o
objetivo de prevenir determinadas situações. Eles apenas apresentam um panorama da
situação atual e, com isso, produzem uma verdade/realidade sobre a pobreza e a
indigência no Brasil. Temos, então, a primeira operação realizada pela estatística:
conhecendo/produzindo a realidade brasileira.
Tal movimento pode ser visualizado também por uma das funções atribuídas à
Assistência Social no documento NOB/SUAS (2005): a função de vigilância
socioassistencial.
A vigilância socioassistencial consiste no desenvolvimento da capacidade e de meios de gestão assumidos
pelo órgão público gestor da assistência social para conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social da
população e do território pelo qual é responsável. A função de vigilância social no âmbito da assistência
social:
- produz, sistematiza informações, constrói indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco
pessoal e social que incidem sobre famílias/ pessoas nos diferentes ciclos de vida;
- identifica pessoas com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono;
- identifica a incidência de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos vítimas de formas de exploração, de violência, de
maus tratos e de ameaças;
- identifica a incidência de vítimas de apartação social que lhes impossibilite sua autonomia e integridade,
fragilizando sua existência;
O sistema de vigilância social de assistência social é responsável por detectar e informar as características e
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dimensões das situações de precarização que vulnerabilizam e trazem riscos e danos aos cidadãos, a sua autonomia,
socialização e ao convívio familiar (BRASIL, 2005, p. 18-19) [Grifos meus].

Podemos observar uma espécie de proliferação, alargamento ou até mesmo de
atualização dos mecanismos de vigilância, próprios da sociedade disciplinar. Se, como
sabemos, tais mecanismos não foram substituídos com o advento da sociedade de
seguridade, pelo menos, é possível notar algumas modificações na sua forma de atuação.
Talvez possamos relacionar algumas dessas modificações ao que Foucault (2004a)
denominou de “ramificação dos mecanismos disciplinares”. Quero focalizar o fato de que
a vigilância, descrita no documento analisado, não se refere àquela realizada no interior do
espaço fechado ou institucionalizado como, por exemplo, na escola, na prisão ou nos
hospitais psiquiátricos. Foucault (2004a, p. 174) afirma que se “por um lado os
estabelecimentos de disciplina se multiplicam, por outro, seus mecanismos [tais como a
vigilância, nesse caso específico], têm uma certa tendência a se desinstitucionalizar, a sair
das fortalezas fechadas onde funcionavam e a circular em estado livre”. Não estou
afirmando, com isso, que a vigilância em espaços fechados deixou de ser utilizada, mas,
nesse caso, o que observamos é uma vigilância que atua em espaços abertos: nas ruas, nos
lares, observando as formas como as pessoas conduzem suas vidas, onde moram, como
se relacionam, quais são suas fragilidades e vulnerabilidades.
Conforme destacado pelo documento, a vigilância socioassistencial tem a
intenção de construir, produzir e sistematizar informações sobre situações de risco e
vulnerabilidade social. Após essa operação de conhecimento da população, ela pretende
identificar determinados grupos que apresentam características específicas. Trata-se de
uma vigilância que articula o individual e o coletivo, uma vez que as informações obtidas
sobre a individualidade dos sujeitos (pessoas com deficiência, em situação de abandono,
vítimas de violência, de maus tratos etc.) somente se tornam relevantes no interior do
conjunto, da massa, do coletivo. Senra (2005, p. 95) sustenta que as estatísticas
[...] tomam e agregam aspectos observáveis e registráveis das individualidades,
e, ao agregá-los, passa-se a pensar e a dizer do todo (do conjunto, do coletivo)
e não mais das partes. Ora, tenha-se presente que essas partes, por serem
diferentes, heterogêneas, não são agregáveis, em si mesmas, a menos que se
lhes atribua, que se lhes marque algum aspecto comum, por meio de algum
princípio de equivalência; dessa forma, serão observados e registrados os
aspectos individuais que previamente configuraram os aglomerados
organizados.

Essa busca por aspectos comuns e princípios de equivalência é colocada em
funcionamento pela estatística quando pretende calcular, medir, ordenar, comparar e
constituir determinados grupos populacionais. Esses aglomerados organizados só podem
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ser estabelecidos por meio de semelhanças, de aspectos comuns, similares. Somente por
meio deles que é possível conferir ordem às coisas. Foucault (2007, p. 93) destaca que
“[...] uma relação de ordem não pode ser estabelecida entre duas coisas, senão quando sua
semelhança tenha sido ao menos a ocasião de compará-las”. O autor salienta, ainda, que
“sem imaginação não haveria semelhança entre as coisas. [...] É preciso que haja, nas
coisas representadas, o murmúrio insistente da semelhança; é preciso que haja, na
representação, o recôndito sempre possível da imaginação” (FOUCAULT, 2007, p. 95).
Dessa maneira, é possível visualizar como a estatística produz determinados grupos
por meio de uma semelhança imaginada, a qual destaca traços, perfis e características que são
relacionadas a grupos específicos com o intuito de encontrar similitudes e poder agrupálos em conjunto. Agrupando-os torna-se mais fácil agir sobre eles para controlar e
governar.
No quadro a seguir, retirado do Plano Brasil sem Miséria, podemos visualizar as
semelhanças que são destacadas, fixadas e agrupadas a fim de construir o perfil dos
extremamente pobres.
PERFIL DOS EXTREMAMENTE POBRES:
•
•
•
•
•
•
•
•

59% estão concentrados na Região Nordeste – 9,6 milhões de pessoas;
Do total de brasileiros residentes no campo, um em cada quatro se encontra em extrema
pobreza (25,5%);
51% tem até 19 anos de idade;
40% tem até 14 anos de idade;
53% dos domicílios não estão ligados a rede geral de esgoto pluvial ou fossa séptica;
48% dos domicílios rurais em extrema pobreza não estão ligados à rede geral de distribuição de
água e não tem poço ou nascente na propriedade;
71% são negros (pretos e pardos)
26% são analfabetos (15 anos ou mais)
Fonte: Plano Brasil Sem Miséria, 2011, p. 2.

As semelhanças apontadas podem remeter à região em que as pessoas moram, à
sua idade, às condições de moradia, à raça ou à escolaridade. O fato é que se estabelecem
alguns aspectos comuns que permitem a criação e a produção de determinados grupos ou
de determinados “tipos de classes humanas”, como nomeia Ian Hacking (2006). Este
enfatiza que os números reduzem os indivíduos a determinados “perfis” ou “inventários”,
destacando sempre os aspectos que, de algum modo, apresentam-se como problemáticos
para a vida coletiva. “Os tipos de classes humanas descrevem, em parte, como a classe
difere do usual e avaliam, em parte, no que difere do que é certo e normal” (HACKING,
1995 apud POPKEWITZ; LINDBLAD, 2001, p. 130).
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Desse modo, podemos observar o exercício que é realizado pela estatística
descritiva na atualidade. Por meio de cálculos e descrições, esta pretende identificar —
como salienta o documento já citado — e, ao mesmo tempo, produzir os “tipos de
classes humanas” que podem ameaçar a ordem e a vida pacífica da população. Tais
operações são desenvolvidas para tornar esses sujeitos conhecíveis, calculáveis e,
portanto, governáveis.
Todavia, para governar a população, não basta apenas descrever — e junto com
isso inventar — determinadas situações/condições, como possibilita a estatística
descritiva. Torna-se necessário, também, cruzar informações, realizar quadros
comparativos e construir probabilidades para agir com o objetivo de prevenir o
reaparecimento de alguns fenômenos indesejáveis. Por esse motivo, Ewald (2000, p. 89)
destaca dois exercícios distintos, mas conectados entre si, que a estatística desenvolve. São
eles:
[...] por um lado, a tabela ou o quadro estatístico que verifica a regularidade
de certos acontecimentos; por outro, o cálculo de probabilidades aplicado à
estatística, que permite avaliar as hipóteses de ocorrências dos mesmos
acontecimentos.

A primeira operação levanta informações sobre alguns fenômenos que
acometem a população, tentando descobrir a sua intensidade, sua regularidade assim
como em que locais eles são mais frequentes. Como vimos, essa primeira operação é
colocada em funcionamento pela estatística descritiva e foi nomeada neste texto de
Conhecendo/produzindo a realidade brasileira. A segunda operação abordada — a qual
denominei Calculando probabilidades — toma como referência as informações construídas
pela estatística descritiva e lança cálculos probabilísticos, produzindo inferências sobre as
possibilidades de recorrência de tais fenômenos no futuro. Cruzando uma série de
informações e estabelecendo quadros comparativos entre fenômenos diversos, é possível
identificar grupos e zonas de risco onde será necessário intervir. Ela permite, portanto,
produzir inferências sobre o futuro e calcular riscos. O entendimento de que
determinados sujeitos se constituem como grupos de risco pode ser percebido nos
excertos selecionados dos materiais:
A palavra “carentes” [...] , encontra-se em desuso, tendo a Administração Pública empregado, na prática e nos
documentos relacionados à política de assistência social, a expressão “em situação de vulnerabilidade e risco
social”, em substituição àquela (BRASIL, 2005, p. 7) [Grifos meus].
Constitui o público usuário da política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade,
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e
sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais
políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo
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familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e
informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e
social (BRASIL, 2004, p. 18) [Grifos meus].
A proteção social especial é modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em
situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso
sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua,
situação de trabalho infantil, dentre outras (BRASIL, 2004, p. 22) [Grifos meus].
A proteção social de assistência social se ocupa das vitimizações, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o
cidadão, a cidadã e suas famílias enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida por decorrência de imposições
sociais, econômicas, políticas e de ofensas à dignidade humana (BRASIL, 2005, p. 15) [Grifos meus].

A noção de risco foi discutida por Foucault em seu curso Segurança, território,
população (1978) e se constitui como algo diferente do perigo, pois este é aleatório e não
pode ser previsto, calculado e, muito menos, prevenido. Já o risco é uma noção que só
pode aparecer depois do surgimento da estatística; é definido a partir dos cálculos
probabilísticos e opera, sempre, na ordem da prevenção. Esses grupos mencionados pelos
documentos, como grupos de risco só podem ser definidos desse modo após o
desenvolvimento de todo o movimento de inteligibilidade, isto é, de produção de saber
estatístico sobre a população. É interessante notar o que define Santiago Castro-Gómez
(2010, p. 233):
O risco não é algo que tenha existência real. A noção de risco não descreve
algo que ocorre na realidade, senão algo que pode ocorrer. [...] Não se assegura
pelo que já ocorreu, senão pelo que poderá ocorrer no futuro. Falamos, pois,
de certo tipo de racionalidade que nasce do cálculo de probabilidades.
[Tradução minha].

Dessa forma, fica claro que não é qualquer ramo da estatística que permite essa
operação. Trata-se, sobretudo, da sua vertente indutiva ou inferencial e do aparecimento
da importante noção de probabilidade. Essa vertente, como lembram Popkewitz e
Lindblad (2001), evoca um planejamento administrativo que acarreta a contenção do
acaso por meio das teorias da probabilidade. Desse modo, a partir dos cálculos
produzidos sobre os fenômenos que já aconteceram, é possível observar recorrências,
perceber os fatores que seguidamente aparecem associados e agir por antecipação,
prevenindo, assim, seu reaparecimento. Conforme destacam Traversini e Bello (2009, p.
141), “o desenvolvimento e a organização das cidades passaram a exigir que se pense por
antecipação [...]” e isso somente se torna possível com a emergência da estatística
probabilística.
Esse segundo processo também pode ser observado nos documentos analisados
nesta investigação. Estes apresentam cálculos intermináveis sobre: a concentração de
pobreza e indigência em diferentes cidades do país; o número de crianças e adolescentes
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que se encontram fora da escola ou que exercem atividades de trabalho, sem ou com
remuneração; a porcentagem de mulheres entre 15 e 17 anos com filhos; a concentração
da população com mais de 65 anos; a estimativa da população com algum tipo de
deficiência; a mortalidade infantil, a proporção de famílias com pessoas de referência do
sexo feminino, além de um levantamento sobre a renda familiar de diferentes grupos.
Cada um desses itens é categorizado consoante suas recorrências em determinados
cidades do país.
Observando a variedade de informações disponibilizadas nesses documentos,
podemos perguntar: por que se torna necessário desenvolver tamanho levantamento
sobre as condições de vida da população brasileira? Qual a importância de saber o
número de crianças que trabalham ou que se mantêm fora da escola? Que relações isso
estabelece com a concentração de pobreza de um país? É necessário compreender que
todo esse arcabouço de informações sobre a população é produzido para identificar
grupos de risco que necessitem da intervenção do Estado por meio, nesse caso, das
Políticas de Assistência Social. Essa ação concerne, portanto, a mapear quais os fatores
que recorrentemente aparecem associados à pobreza e à miséria, para agir sobre estes, a
fim de prevenir que tais condições de vida continuem se disseminando. Somente desse
modo se torna possível uma gestão por antecipação.
Nessa perspectiva, o documento PNAS, aqui analisado, apresenta uma série de
tabelas que possibilita visualizar os fatores que podem contribuir para a produção e
disseminação da pobreza em nosso país. Comecemos com as questões relacionadas à
educação e aos índices de crianças fora da escola, explicitados nas Tabelas 4 e 5.
Tabela 4

Fonte: Política Nacional de Assistência Social, 2004, p. 12.
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Tabela 5
Média de anos de escolaridade de pessoas com 25 anos ou mais

Fonte: Política Nacional de Assistência Social, 2004, p. 13.

Cruzando as informações apresentadas por essas duas últimas Tabelas (4 e 5)
com as informações contidas nas Tabelas anteriores (2 e 3), podemos notar que esses
cálculos estatísticos produzem uma associação entre pobreza, crianças fora da escola e
baixa escolarização. Ao mesmo tempo em que os municípios menores apresentam um
maior número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, esses também têm um
percentual maior de crianças fora da escola. De acordo com o documento, as famílias que
moram “em municípios com até 100.000 habitantes têm mais chance de ter crianças de 7
a 14 anos fora da escola (entre 7 e 8%)” do que aquelas que moram “nos grandes
municípios ou metrópoles, onde o percentual varia entre 2 a 4%” (BRASIL, 2004, p. 12).
Da mesma forma, é notável a diferença existente entre municípios de pequeno e grande
porte no que tange aos anos de escolarização. Enquanto, nos municípios pequenos, a
média dos anos de estudos fica em torno de 4 anos, nos municípios maiores, essa média
fica em torno de 6 anos, chegando a quase 8 anos de estudo.
Compreendendo o uso dos números como um instrumento de governo das
populações, conseguimos perceber a produtividade dessas associações entre pobreza e,
nesse caso, educação. A partir dos números apresentados pelo documento, fica evidente
que se torna necessário agir por meio da educação, a fim de prevenir que determinados
fatores sociais, tais como a pobreza, continuem se perpetuando. Nesse aspecto, podemos
visualizar a estatística indutiva entrando em funcionamento. Ao produzir uma série de
cálculos estatísticos sobre a situação presente, essa estatística traça, concomitantemente,
um quadro que oportuniza estabelecer relações entre fenômenos aparentemente distintos.
Dessa maneira, a estatística mostra não só onde tais fenômenos ocorrem com mais
frequência, mas também a que fatores normalmente estes aparecem associados,
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permitindo que se produzam inferências sobre o futuro, ou melhor, calculando
probabilidades. Afinal, tal ação estatística permite agir por antecipação, intervindo sobre
fenômenos — nesse caso a baixa escolarização — que podem estar produzindo a pobreza
e as más condições de vida.
Vejamos este exemplo: podemos notar que a pobreza recorrentemente aparece
associada à baixa escolarização e esta, por sua vez, pode ser produzida pela inserção da
criança no trabalho, entre outros fatores que poderiam ser destacados. Considerando esse
contexto, as políticas governamentais não tratarão apenas de intervir sobre a pobreza por
meio da distribuição de renda ou da ampliação dos programas sociais. Além disso, elas
também articularão a tais programas estratégias que mantenham as crianças na escola e
responsabilizem seus pais pela frequência escolar46. Dessa maneira, podemos identificar
que tais estratégias não agem sobre o âmbito econômico, mas sobre o âmbito social,
sobre os fenômenos próprios da sociedade, os quais, obviamente, produzirão efeitos na
economia. Eis um dos pressupostos do ordoliberalismo alemão que podemos encontrar na
política social brasileira, a partir da emergência da racionalidade neoliberal em nosso
país47. Não se trata de um governo econômico, mas de um governo de sociedade. Assim,
tais políticas não agem sobre a pobreza — pois isso seria agir sobre um problema
econômico já colocado —, mas atuam sobre os fenômenos que podem produzir a
pobreza (fenômenos sociais como a educação, por exemplo) e, por consequência,
preveni-la.
Considerando tudo isso, pode-se afirmar que a interpretação dada aos cálculos
estatísticos aqui apresentados cria, ou, pelo menos, fortalece uma verdade que destaca a
educação como um mecanismo que vai produzir a diminuição da pobreza. É nesse ponto
que podemos perceber os efeitos de verdade produzidos pelo poder dos números. Como
evidenciou Foucault (2010), qualquer exercício de poder apresenta-se vinculado a uma
forma de manifestação de verdade. Aqui, temos uma verdade racional, objetiva que opera
através da estatística. Essa verdade apresentada pelos dados estatísticos passa a ser uma
verdade do próprio sujeito a partir do momento em que ele diz: “é verdadeiro, portanto,
eu me inclino” (FOUCAULT, 2010, p. 72). O que isso significa de fato? Significa que a
estatística funciona no interior de um regime de verdade científico “em que a
demonstração como autoindexação do verdadeiro [...] é considerada aceita como tendo
46

O Programa Bolsa Família é um exemplo disso. Ele será retomado no desenvolvimento deste

capítulo.
A emergência da racionalidade neoliberal no Brasil, assim como o aparecimento na política
social brasileira com características presentes em outros países como a Alemanha e os Estados Unidos serão
temas discutido no capítulo cinco desta Tese.
47
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um poder absoluto de constrangimento”. (FOUCAULT, 2010, p. 73). Em outras
palavras, a estatística, por ser reconhecida com um saber exato e demonstrativo, que
funciona como um indicador de verdade sendo aceita pelos sujeitos que passam a realizar,
sobre si mesmos, determinadas ações a fim de não compor os dados estatísticos
indesejáveis. Nesse caso específico, para ficar fora dos índices que vinculam pobreza e
baixa escolarização, os sujeitos passam a aceitar a verdade de que a escola resolverá os
problemas sociais e modificará suas atuais condições de vida. Se é verdade que a educação
resolverá o problema da pobreza no Brasil, então eu me inclino! Pode-se dizer, portanto,
que a estatística governa pela verdade e quanto mais se governa pela verdade, no fundo,
tanto menos se governará. Nesse sentido, Foucault (2010, p. 45) explica:
O exercício do poder não será, portanto, nada mais que um indicador da
verdade e se essa indicação da verdade for realizada de uma maneira
suficientemente demonstrativa todo mundo estará de acordo e haverá um
limite onde não será mais necessário ter um governo; em que o governo não
será mais que a superfície de reflexão da verdade, da sociedade e da economia
em um certo número de expressões que não farão outra coisa que repercutir
essas verdades naqueles que são governados.

Dessa forma, é possível pensar que os índices estatísticos que relacionam
educação e prevenção da pobreza, fazem mais do que divulgar dados da realidade do
Estado. Por meio das verdades que produzem, as estatísticas realizam processos de
subjetivação nos sujeitos, fazendo-os desenvolverem um tipo de governamento que incide
sobre seus próprios corpos, almas, pensamentos e comportamentos. Pela simples
divulgação dos dados estatísticos, pelas verdades que tais dados anunciam e pelos grupos
de risco que eles inventam, é possível constranger os indivíduos a realizarem
determinados atos sobre si mesmo, isto é, fazê-los operar sobre si a partir das verdades
produzidas pela estatística. Obviamente isso não implica uma ausência de resistência, de
escape ou de contraconduta. Foucault (2012, p. 269) diz que “Em qualquer relação
humana, sejam elas pessoais, institucionais e/ou econômicas, o poder está presente”, mas,
ao mesmo tempo, alerta: “Toda relação de poder implica a possibilidade de resistência,
escapatória, fuga, reversibilidade de comando”. Isso significa compreender que os
processos de subjetivação contemplam práticas de liberdade e que cada sujeito, a partir
das relações que estabelece consigo mesmo e das ações que desenvolve sobre si, tem a
possibilidade de legitimar o poder político ou de resistir e reinventar outras formas de ser
governando e de governar a si mesmo. Porém, em se tratando dos dados estatísticos, da
confiabilidade e da verdade que estes carregam, legitimamos aquilo que é apresentado por
esses dados, muito mais do que conseguimos problematizá-los.
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Conforme abordam Popkewitz e Lindblad (2001, p. 121), “os números são
apresentados como uma maneira de [...] determinar o papel da educação enquanto motor
para a necessidade de mudança”. Os autores em foco dizem, ainda, que “quando lidos
mais de perto, esses relatórios de estatísticas [...] vinculam discursivamente educação e
bem estar econômico”.
Ninguém pode desconsiderar o papel da educação como promotora de
oportunidades e do melhoramento das condições de vida dos sujeitos. Entretanto, é
preciso marcar a importante distinção entre uma “condição necessária” para a diminuição
da pobreza no Brasil e uma “condição suficiente”. A educação pode ser entendida como
uma condição necessária para que a pobreza seja erradicada em nosso país, mas jamais
será condição suficiente. É preciso compreender que os problemas sociais vão além dos
problemas educacionais e que a escola não pode ser responsabilizada pela resolução de
todos os males que afligem a população. Precisamos problematizar o caráter salvacionista
que, muitas vezes, passa a ser atribuído à escola e à educação. Colocar todas as crianças e
jovens para dentro das salas de aula, garantindo o acesso e a permanência nos processos
educacionais, não resolve o problema da pobreza e da indigência em nosso país. Essa
situação envolve um contexto mais amplo, em que outras variáveis precisam ser
consideradas. Todavia, dificilmente são realizados questionamentos a respeito dessas
afirmações. Tal problematização se torna ainda menos frequente quando tais relações —
entre pobreza e educação, por exemplo — são apresentadas por meio de dados
quantitativos compreendidos como exatos, infalíveis e, portanto, como verdadeiros.
Importa ressaltar, ainda, que os índices ou os dados estatísticos não refletem
uma realidade, mas a produzem, inventam-na e “moldam nossas maneiras de ver as
possibilidades de ação” (POPKEWITZ; LINDBLAD, 2001, p. 117). Reichmann (1975,
p. 9) declara que existem algumas crenças relacionadas à estatística, muito comuns ao
público em geral. Uma delas é que “as estatísticas publicadas são investidas de certa
qualidade de significado [...] e que gozam de um tal grau de infalibilidade que podem ser
aceitas sem questão”. Não estou, com isso, demonizando as estatísticas ou atribuindo um
caráter negativo aos seus usos. Pelo contrário, comungo da necessidade e da importância
da produção de conhecimento estatístico na atualidade. No entanto, como esclarece
Carvalho (2001, p. 3), “a confusão entre os índices e a realidade costuma ter
consequências profundas sobre o uso e as interpretações que se dá às estatísticas”. É
necessário entender que elas produzem significados, instituindo verdades sobre o
panorama social do país e sobre as condições de vida da população. De igual maneira,
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marcam posições diferenciadas aos sujeitos sociais, classificando determinados conjuntos
de pessoas como grupos de risco.
Até aqui, podemos notar que um dos grupos considerados de risco remete às
crianças que se encontram fora da escola ou àquelas que apresentam baixa escolarização.
Ao apontá-las como grupo de risco, é possível entender que tal situação pode contribuir
para o aumento das taxas de pobreza ou de indigência do país. O documento PNAS
aborda também uma série de outras variáveis que podem ser relacionadas ao fenômeno
da pobreza e da indigência no Brasil. Questões relacionadas ao âmbito da saúde como a
mortalidade infantil, o uso de drogas ou a gravidez na adolescência também são temas
destacados pelo documento como mantendo uma relação estrita com a problemática da
pobreza. O que parece interessante destacar é o fato de que, mesmo aparecendo como
problemas vinculados à área da saúde, recorrentemente, a educação é mencionada como
uma justificativa para o aparecimento de tais problemas, ou como uma solução para essas
mesmas problemáticas.
Para dar seguimento a essa discussão, destaco um dos pontos que aparecem no
documento, vinculado à área da saúde: trata-se da preocupação existente acerca de temas
como a mortalidade infantil. Isso pode ser visualizado pela apresentação do Gráfico,
inserido abaixo.
Figura 3 – Gráfico do Declinio da Mortalidade Infantil no Brasil
Menores de 1 ano de idade – 2007

Gráfico retirado do site do Ministério da Saúde.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em 02 mar. 2011.

O Gráfico evidencia o declínio da mortalidade infantil no Brasil, por região,
entre os anos de 1990 e 2007. Antes de discutirmos tal declínio e os fatores que
contribuíram para que ele ocorresse, outro aspecto precisa ser abordado. Trata-se da
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relação que podemos observar, a partir dos dados apresentados no Gráfico, entre os
índices de mortalidade infantil e as regiões mais pobres do Brasil. Pode-se evidenciar que
a região Nordeste apresenta os maiores índices de mortalidade infantil, girando em torno
de 27% em 2007, enquanto que, na região Sul, a percentagem de mortalidade infantil fica
em torno de 12%. Relação, portanto, entre pobreza e mortalidade infantil.
Ao abordar as causas da mortalidade infantil, tais discursos destacam uma série
de fatores causais, e, como já mencionado, a educação se encontra entre eles.
Aproximadamente 70% das mortes de recém-nascidos ocorrem por causas evitáveis, entre elas, falta de
atenção adequada à mulher durante a gestação, no parto e também ao feto e ao bebê. Além desses
fatores, a mortalidade infantil também está associada à educação, ao padrão de renda familiar, ao acesso aos
serviços de saúde, à oferta de água tratada e esgoto e ao grau de informação das mães (BRASIL, 2007,
s/p) [Grifos meus].

Analisando tais informações, é possível observar como a estatística constrói um
saber sobre as formas de vida da população brasileira, identificando determinados
comportamentos individuais passíveis de colocar em risco a vida de determinadas parcelas
da população. Ser pobre, não ter acesso a determinados serviços de saúde e saneamento
básico, não ter acompanhamento durante a gestação ou, ainda, não possuir conhecimento
e informações sobre os cuidados necessários com o bebê e com a infância, tudo isso gera
condições que colocam em risco a vida da população, contribuindo para o aumento dos
índices de mortalidade infantil. Obviamente, a educação também aparece como um desses
fatores associados à mortalidade infantil. Sendo assim, mortalidade infantil passa a ser
associada a determinadas condições de vida, a formas de existência e a comportamentos
individuais que geram riscos coletivos e, por isso mesmo, precisam ser estudados,
apreendidos e controlados. Farhi Neto (2008, p. 59) destaca que “a população é uma
multiplicidade que reúne singularidades, em si mesmas, aleatórias, imprevisíveis,
incontroláveis”, porém, essas “singularidades aleatórias, as vidas individuais, desaparecem
sob curvas estatísticas de distribuição dos casos”. Segundo ele, ainda, “a estatística é a
ferramenta que permite apreender, mas apenas em termos de probabilidade, o
comportamento individual” (FARHI NETO, 2008, p. 60). Portanto, vale dizer que
“controla-se individualidades em meio a coletividades” (SENRA, 2005, p. 95).
A estatística funciona como um saber fundamental às práticas de governamento,
pois ela permite encontrar, entre as singularidades aleatórias — formas de vida de
determinados sujeitos, seus comportamentos individuais que geram riscos ao coletivo —,
algo comum e recorrente, que pode ser apreendido por meio da estatística e controlado
mediante ações governamentais. O controle sobre os fenômenos que se abatem sobre a
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vida da população pode ser visualizado no Gráfico, explicado anteriormente. A função
principal deste é mostrar o declínio da mortalidade infantil no Brasil, o qual aparece
relacionado a algumas ações desenvolvidas em termos de políticas e campanhas. Segundo
os dados analisados, tal declínio é resultado:
[...] do aumento da cobertura vacinal da população, aumento da cobertura do pré-natal, ampliação dos
serviços de saúde, redução contínua da fecundidade, melhoria das condições ambientas, aumento do grau de
escolaridade das mães e das taxas de aleitamento materno (BRASIL, 2007, s/p) [Grifos meus].

Tendo construído um saber sobre as causas geradoras da mortalidade infantil no
Brasil, tornou-se possível desenvolver ações que evitassem seu alastramento, agindo,
principalmente, sobre as zonas consideradas de risco. Observando os resultados do
declínio da mortalidade infantil apresentados no Gráfico, podemos inferir que as ações
governamentais foram mais intensas nas regiões mais críticas do país. Enquanto a região
Nordeste apresenta uma queda no percentual da mortalidade infantil de 75,8%, em 1990,
para 27,2%, em 2007, a região Sul, considerada menos crítica, apresentou um declínio
menor, de 28,3%, em 1990, para 12,9%, em 2007. Isso representa uma taxa de declínio da
mortalidade infantil, na região Nordeste bem maior (2,85) do que na região Sul (0,9). Tal
declínio pode ser resultado da intensificação de programas e políticas desenvolvidos mais
fortemente nas regiões consideradas com altos índices de mortalidade infantil.
Tais políticas e programas vinculam-se a diferentes áreas, mas o que se torna
necessário enfatizar aqui é o insistente chamamento que é feito à Educação. Isso não
ocorre apenas quando se discutem diretamente os índices de escolarização, ou os dados
advindos do campo da Educação, como vimos no início desta seção. Mesmo quando se
apresentam dados ou programas vinculados a outras áreas, pode-se visualizar um
chamamento constante à Educação. Vejamos o exemplo da mortalidade infantil no Brasil.
Nos dois últimos excertos retirados dos documentos, mesmo quando se tematiza um
problema da área da saúde, as questões educacionais se fazem presentes. No primeiro
excerto, quando se destaca uma série de fatores que pode contribuir para os índices de
mortalidade infantil no Brasil, vemos que a mortalidade infantil também está associada à
educação, ou à falta desta. Já no segundo excerto, o aumento do grau de escolaridade das mães, é
apresentado como um dos fatores que contribuíram para o declínio da mortalidade
infantil no país, sendo assim, também ali vemos a presença da Educação. Temos, nesse
aspecto, um movimento que podemos denominar educacionalização do social, ou seja, um
movimento que faz com que problemas da ordem da saúde, da produtividade, do
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emprego, do uso de drogas, da gravidez na adolescência, se tornem, em nossa sociedade
contemporânea, problemas a serem gerenciados pela Educação.
Smeyers e Depaepe (2008) afirmam que não é preciso procurar muito para se
encontrar exemplos da educacionalização dos problemas sociais. Seguindo as ideias de
Ulrich Herrmann, estes autores insistem que “este conceito [educacionalização do social] deve
ser identificado com a expansão quantitativa bem como qualitativa da intervenção
educativa na sociedade” (SMEYERS, DEPAEPE, 2008, p. 3) [Tradução minha]. Segundo
eles,
[...] o aumento no número de crianças em creches e instituições educacionais
foi acompanhado por um momento importante de expansão do olhar
educacional sobre a sociedade, mesmo em setores que, inicialmente, não
pertencem aos campos profissionais dos professores, educadores, psicólogos e
afins (que levou, naturalmente, à anexação, ou seja, a colonização de novos
mercados para experts da educação) (SMEYERS, DEPAEPE, 2008, p. 3)
[Tradução minha].

O fenômeno da educacionalização do social pode ser visualizado no movimento
operado pelas estatísticas, quando uma variedade de problemas sociais e situações de vida
diversas são vinculadas, numérica e discursivamente, ao campo da Educação. Como foi
possível perceber ao longo desta seção, a falta de educação e de escolarização da
população é apresentada pelos dados estatísticos como a causa de uma variedade de
problemas sociais, tais como: mortalidade infantil, nível de pobreza e indigência da
população, uso de drogas, violência, gravidez na adolescência, criminalidade, entre tantos
outros. Focalizando a falta de educação como a causa desses problemas sociais, estes só
podem ser resolvidos justamente pelo seu oposto: a oferta de educação para todos os
sujeitos da população brasileira. Se o movimento de inteligibilidade da população brasileira,
desenvolvido pelas estatísticas, apresenta a falta de educação como a causa de uma
variedade de problemas sociais, o movimento de operacionalidade, desenvolvido pelas
estratégias de governamento, aponta-a como a solução destes.
As estratégias de governamento desenvolvidas pelos projetos e programas
aqui analisados só podem ser colocadas em funcionamento a partir de todo um
levantamento estatístico apresentado anteriormente. A educação só assume tamanha
centralidade na sociedade contemporânea a partir do momento em que dados precisos
sobre a realidade do país apontam-na como a raiz de problemas tais como a fome, a
miséria, o desemprego, dentre outros. Isso mostra o quanto as estatísticas promovem,
instalam e fazem funcionar “processos de governo, uma vez que os números moldam
nossa maneira de ‘ver’ as possibilidades de ação” (POPKEWITZ; LINDBLAD, 2001, p.
117). Em outros termos, as estatísticas estabelecem quais ações governamentais serão
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realizadas, em que lugares elas serão mais ou menos intensificadas e quais as áreas
prioritárias para o desenvolvimento de projetos. Senra (2005) lembra, ainda, que a
estatística pode ser compreendida como uma tecnologia que age a distância, fazendo o
mundo se transformar em um mundo de papel. Segundo o autor, é por meio da estatística
que
Pessoas, objetos (coisas) e situações (eventos) distantes são trazidos à presença
dos decisores (às suas mesas) na forma de algumas tabelas e de alguns gráficos,
quiçá na forma de mapas (cartogramas); daí, ações são promovidas ou são
estimuladas, decisões são tomadas. [...] são elas as estatísticas que decidem e
não os decisores (SENRA, 2005, p. 95-96).

É nesse ponto que podemos observar o segundo movimento: a operacionalidade.
Este nos possibilita compreender a forma como o saber estatístico é utilizado para
justificar o desenvolvimento dos programas e das Políticas de Assistência Social no Brasil
e a forma como elas operam sobre a população. Após todo um levantamento de
informações sobre a população — o movimento da inteligibilidade —, torna-se possível criar
uma série de estratégias e intervenções que pretendem operar, agir e intervir sobre grupos
específicos considerados de risco, prevenindo a recorrência dos fenômenos indesejados e
modificando a situação atual de vida das populações. É nesse segundo momento — o da
operacionalidade — que as políticas públicas são criadas, planejadas e postas em
funcionamento.

3.2. Governando a população brasileira: estratégias de operacionalidade
sobre os sujeitos e suas condutas
A quantificação vem a ser um modo de esquadrinhar e ordenar a vida da
população. Ao serem catalogadas condutas de um grupo de indivíduos que
possam ameaçar a vida ou a rotina de uma população, são lançados
programas com o objetivo de trazer à ordem esse grupo desviante.
(Traversini; Bello, 2009, p. 148).

A partir dos cálculos produzidos pela ciência do Estado, como vimos na seção
anterior, sabe-se quais são as maiores necessidades da população, que âmbitos são mais
atingidos, quais grupos de pessoas estão mais vulneráveis, em que locais vivem, quanto
recebem, como suas famílias se estruturam, qual o acesso que eles têm à educação e
saúde, entre outros aspectos. A partir de tais informações, criam-se uma série de
estratégias de governamento que agem em diferentes âmbitos da vida social com o intuito
de conduzir as condutas dos sujeitos, gerenciando e prevenindo os riscos sociais. Entre
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essas estratégias, podemos citar a criação e o desenvolvimento das Políticas de Assistência
Social no Brasil.
Esta seção tem por objetivo analisar o funcionamento atual de tais políticas, ou
seja, olhar e problematizar a sua operacionalidade na sociedade contemporânea. Na seção
anterior, a partir da produção e utilização dos dados estatísticos, foi possível visualizar o
fenômeno da educacionalização do social, por meio da construção de uma verdade que
apresenta a falta de educação como a causa de uma variedade de problemas sociais. Nas
próximas seções, analisando o funcionamento das Políticas de Assistência Social no Brasil
e as estratégias que elas desenvolvem para operar sobre a vida da população, percebo que
o fenômeno da educacionalização do social aparece por meio da atribuição de uma
responsabilidade à educação como resolução desses problemas sociais. Isso ocorre em
dois eixos: o primeiro eixo — abordado na próxima seção — se refere às intervenções
produzidas por esses programas em âmbitos da vida social, ou melhor, pelas intervenções
que incidem sobre as formas de viver, de se comportar e de agir de determinados grupos
sociais. Dessa forma, estamos falando de um governo de sociedade, para utilizar uma
expressão de Foucault (2008a). O segundo eixo — desenvolvido na seção onde discuto
acerca da Teoria do Capital Humano — apresenta o que podemos chamar de um governo
dos sujeitos, isto é, as ações pautadas por uma individualização constante que fazem cada
sujeito operar sobre si mesmo na condução de suas próprias condutas.
Sabemos que o governo de sociedade, anunciado por Foucault no curso
Nascimento da biopolítica, é uma das formas operadas pelo neoliberalismo alemão para
governar a vida da população. Vale, porém, ressaltar que o governo de sociedade é
diferente de um governo da sociedade, desenvolvido pelo liberalismo. Podemos dizer que
um governo da sociedade — no liberalismo — é um governo que assume o princípio da
igualdade para agir sobre a sociedade inteira. Se não fosse equivocado, poderíamos falar
que ele age sobre a “sociedade como um todo” e aqui o pleonasmo seria intencional. No
neoliberalismo, em sua vertente alemã, podemos falar em um governo de sociedade.
Nesse caso, de sociedade é uma locução adjetiva, uma adjetivação, que qualifica o
governo. Portanto, estamos falando em um governo social, de um governo que fragmenta
a sociedade em diferentes grupos e parte das diferenciações para a definição de estratégias
de governamento que, em termos éticos, se pautam pela equidade. É por isso que o
neoliberalismo fala mais em equidade48.

48

discussões.

Agradeço a Alfredo Veiga-Neto e a Maura Corcini Lopes pela possibilidade de refinar essas
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Por conseguinte, no neoliberalismo — governo de sociedade — o social é
fragmentado por meio da constituição de diferentes agrupamentos que criam semelhanças
entre as pessoas com o objetivo de governá-las de forma mais eficaz. Veiga Neto (2000)
lembra que o próprio conceito tradicional de todo social fica prejudicado, uma vez que se
estabelecem, continuamente novas identificações, constituindo uma variedade de
domínios microssociais ou comunidades. Para ele, “isso não deve ser visto como a morte
da sociedade — uma ideia que Baudrillard ajudou a definir —, mas como a perda da
ilusão iluminista de que se possa aplicar também à sociedade qualquer totalização, a ponto
de pensá-la como um todo” (VEIGA-NETO, 2000, p. 201).
Seria essa forma de governo de sociedade, ou melhor, de um governo social que
fragmenta cada vez mais a sociedade em diferentes grupos, que, levada às últimas
consequências, pode ser chamada de um governo dos sujeitos, ou, para usar o vocabulário
de Norbet Elias (1994), uma sociedade de indivíduos. Tal forma de governo apresenta
uma
[...] ênfase sobre os indivíduos como agentes ativos em seu próprio governo
econômico através da capitalização de sua própria existência que coincide com
toda uma nova série de vocabulários e esquemas para supervisionar os
indivíduos [...] em termos de suas habilidades, capacidades e
empreendedorismo (MILLER e ROSE, 2012, p. 121).

De tudo isso, podemos dizer que essa forma de governo de sociedade, levada às
últimas consequências, torna-se, ao fim e ao cabo, um governo dos sujeitos, apresentando
extrema vinculação com a Teoria do Capital Humano, como veremos mais adiante.
Tomando essas discussões como pilares para a construção das próximas seções deste
trabalho, torna-se importante destacar que, em um primeiro momento, na próxima seção,
abordo formas de um governo que age sobre a sociedade mesma, sobre as formas de
vida, regulando as ações de grupos específicos considerados de risco e governando a vida
das famílias beneficiárias. Temos, então, ações de um governo de sociedade. Já na seção
seguinte, tematizo a presença da Teoria do Capital Humano nos programas aqui
analisados, a qual regula as ações e intervenções realizadas não só pelos programas, mas
também, principalmente, pelos sujeitos beneficiários sobre si próprios. Temos, logo, um
governo dos sujeitos. É preciso dizer que essas duas formas de governo — de sociedade e
dos sujeitos — se desenvolvem de forma imanente com a racionalidade política neoliberal
em funcionamento no Brasil na atualidade. Além disso, todas essas ações, de uma forma
ou de outra, conectam-se com o campo da Educação, utilizando-o como estratégia de
governamento para a resolução dos problemas sociais apontados, anteriormente, pelas
estatísticas. Temos, enfim, o fenômeno da educacionalização do social.
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Tal fenômeno produz implicações na instituição escolar a partir do momento em
que passa a ampliar consideravelmente suas funções, enfatizando e privilegiando o
governamento das condutas. Esse movimento acontece já desde o fim do século XIX e
início do século XX, mas se potencializa na atualidade por meio da proliferação de uma
variedade de projetos e programas que passam a funcionar no interior da escola.
Campanhas de vacinação, de orientação sexual, acompanhamentos dentários e
nutricionais, distribuição de anticoncepcionais, cuidados de higiene, educação para o
trânsito, prevenção de drogas e de doenças sexualmente transmissíveis são atividades que
passaram a ser desenvolvidas na e pela escola. Tudo isso, porque esta é a única instituição
pela qual, obrigatoriamente, todos precisam passar. Torna-se, portanto, um mecanismo
indispensável para governar a todos e a cada um. Tais discussões são desenvolvidas na
última seção deste capítulo, onde foi possível perceber, por meio de conversas informais
com os diretores de escolas públicas, não só um alargamento das funções da escola, mas
também uma redefinição do que tradicionalmente era compreendido como conhecimento
escolar e/ou disciplinar. É no bojo desses acontecimentos que a educação se torna central
em nossa sociedade, mobilizando a criação de projetos e programas que possam
transformar a vida dos sujeitos e da população.

3.2.1. Distribuição de renda, condicionalidades e mecanismos de
vigilância/punição: estratégias do Programa Bolsa Família
para governar a população

Esta seção tem por objetivo analisar o primeiro eixo de operacionalidade das
Políticas de Assistência Social na atualidade, o qual remete às formas de controle
exercidas sobre a vida de grupos específicos da população por meio dessas políticas. No
transcurso das análises, foi possível visualizar três vias de ação dessas políticas no âmbito
desse primeiro eixo analítico, as quais foram assim denominadas: 1.ª) A distribuição de
renda e o gerenciamento dos danos colaterias da sociedade contemporânea; 2.ª) A
imposição de condicionalidades e a constituição de subjetividades endividadas e 3.ª)
Práticas de vigilância e punição como formas de governamento da conduta. Essas três
vias de ação das Políticas de Assistência Social serão discutidas e aprofundadas no
decorrer desta seção.
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Analisando os discuros que compõem o primeiro eixo de análise, foi possível
perceber a recorrência de um termo bastante utilizado na Contemporaneidade: trata-se da
noção de exclusão. Robert Castel (2007) já destacava que, os anos 1990, podem ser
compreendidos como a época da explosão desse tema, que invadiu a mídia e o discurso
político. Atualmente e, falando especificamento do Brasil, tal fenômeno não é diferente.
O tema da exclusão, tanto quanto o da inclusão (pois, afinal, eles são duas faces de uma
mesma moeda), assume uma amplitute exarcebada e se encontra presente em diferentes
discursos que caracterizam posições e condições de vida distintas. Fala-se dos sujeitos que
estão fora do mercado de trabalho, dos sujeitos que não têm acesso aos bens materiais e
culturais, dos sujeitos que vivem em condição de miséria e pobreza absoluta, dos
mendigos, dos doentes, dos deficientes, dos desempregados, dos meninos de rua, das
crianças que não frequentam a escola, do trabalhadores infantis, dos jovens drogados sem
estudo ou qualificação profissional, enfim, em todos esses casos, poderíamos estar
falando de sujeitos excluídos: “A questão da exclusão torna-se então a ‘questão social’ por
excelência” (CASTEL, 2007, p. 18). Isso pode ser visualizado nos documentos analisados,
nos quais o processo de exclusão social é mencionado com bastante frequência.
Além de privações e diferenciais de acesso a bens e serviços, a pobreza associada à desigualdade social e a perversa
concentração de renda, revela-se numa dimensão mais complexa: a exclusão social. O termo exclusão social confundese, comumente, com desigualdade, miséria, indigência, pobreza (relativa ou absoluta), apartação social,
dentre outras. Naturalmente existem diferenças e semelhanças entre alguns desses conceitos, embora não
exista consenso entre os diversos autores que se dedicam ao tema. Entretanto, diferentemente de pobreza,
miséria, desigualdade e indigência que são situações, a exclusão social é um processo que pode levar ao acirramento
da desigualdade e da pobreza e, enquanto tal, apresenta-se heterogênea no tempo e no espaço (BRASIL, 2004, p. 21)
[Grifos meus].
[Pretende-se] romper com o ciclo de reprodução intergeracional do processo de exclusão social, e evitar que estas famílias e
indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo em situações de vulnerabilidades e riscos (BRASIL,
2004, p. 20) [Grifos meus].
É no embate relacional da política pública entre governo e sociedade que se dará a ratificação ou o combate
ao processo de exclusão social em curso (BRASIL, 2004, p. 28) [Grifos meus]
[...] essa política inaugura uma outra perspectiva de análise ao tornar visíveis aqueles setores da sociedade brasileira
tradicionalmente tidos como invisíveis ou excluídos (BRASIL, 2004, p. 8) [Grifos meus].
[O Plano Brasil sem Miséria pretende] retirar a população extremamente pobre de sua condição, rompendo o
círculo vicioso da exclusão social (BRASIL, 2011, p. 6) [Grifos meus].

Por mais que não haja, nos documentos analisados, uma definição clara sobre o
processo de exclusão social, percebemos que, frequentemente, ele é mencionado como
algo a ser rompido e extinguido por meio das políticas sociais pensadas e executadas na
atualidade. Podemos inferir que há uma ampliação dos usos da exclusão na atualidade e a
heterogeneidade dos usos dessa palavra na Contemporaneidade é, para Castel (2007), a
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primeira razão para se desconfiar dela. Diz o autor: “Ela designa um número imenso de
situações diferentes, encobrindo a especificidade de cada uma” (CASTEL, 2007, p. 18).
Além disso, podemos dizer que, na atualidade, torna-se cada vez mais difícil falarmos em
exclusão ou em estabelecer os limites fronteriços entre os que estão dentro (e vivem uma
condição de inclusão) e os que estão fora (e vivem uma condição de exclusão).
Acredito que seja possível afirmar que, até o início do século XX, essas
fronteiras entre exclusão e inclusão pareciam mais nítidas, pois eram definidas pela falta
de conhecimento do Estado sobre as condições de vida de determinadas parcelas da
população brasileira. Não havia cálculos precisos ou levantamentos estatísticos que
pudessem caracterizar as condições de escolarização, a recorrência de determinadas
doenças, os níveis de pobreza e miséria, enfim, não havia uma ciência do Estado que
pudesse determinar quais eram as condições de vida de determinados grupos
populacionais 49 . Eles fugiam dos olhos e da ação do Estado, portanto podiam ser
carcaterizados como excluídos. Hoje, como vimos na seção anterior, cada vez mais se
produzem dados e informações sobre a vida da população, aumentando o raio de visão e
de atuação do Estado sobre o social. Dessa forma, como salientamos em outra ocasião:
As fronteiras que caracterizavam as ações de inclusão e de exclusão se
mesclam na atualidade. Se “todos” estão sob o conhecimento do Estado, se
diferentes políticas e programas assistenciais dão cobertura para grupos
específicos que vivem sob condições precárias ou que ameaçam a si e ao
outro, pelo risco que geram, perguntamos: quem são os excluídos na
Contemporaneidade? (LOPES, LOCKMANN, HATTGE, KLAUS, 2010, p.
5).

A categoria dos excluídos sociais torna-se, nos dias de hoje, cada vez mais
esmaecida. O excluído, praticamente, não existe, uma vez que o que vemos não são
processos de exclusão, mas o que podemos chamar de gradientes diferenciados de
inclusão. Esses sujeitos pobres, desempregados, analfabetos e outros não estão excluídos
da sociedade. Encontram-se em níveis de inclusão (ou de participação no jogo econômico
do mercado) distintos. Trata-se do que Castel (2008) denominou “gestão diferencial”. As
condições desses sujeitos para jogar o jogo econômico não são as mesmas do restante da
população, mas eles têm, por meio dos benefícios recebidos, algumas possibilidades de
participação, mesmo que mínimas. Isso não garante a esses sujeitos uma condição oposta
à da exclusão ou uma condição de inclusão permanente. Podemos dizer que eles vivem
uma tensão permanente: ora estão incluídos, ora estão excluídos. Foi por essas razões

Veremos na segunda parte da Tese que é no transcurso da Primeira República no Brasil que os
primeiros dados estatísticos, mesmo que ainda muito incipientes, começam a ser produzidos.
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que, no Grupo de Estudos e Pesquisa em Inclusão (GEPI), da Unisinos, ao qual
pertenço, criamos a expressão in/exclusão para definir a situação permanente que vivem
todos os sujeitos contemporâneos que apresentam deteminados níveis de participação
social, educacional, econômica e que ora estão incluídos em determinadas práticas e
espaços, ora se encontram excluídos destes. Eles vivem a tensão permanente e, ao mesmo
tempo, provisória da in/exclusão.
Pelo que acabo de argumentar, penso deixar clara a dificuldade que
encontramos, na atualidade, de utilizar o termo exclusão, ou de marcar determinados
sujeitos como excluídos. Castel (2007, p. 24) atenta também para esse fato, dizendo que
“na maior parte dos casos o excluído é de fato um desfiliado cuja trajetória é feita de uma
série de rupturas em relação a estados de equilíbrio anteriores, mais ou menos estáveis, ou
instáveis”. Com isso, Castel (2007) está se referindo a uma posição que se desloca
continuamente e que não parece localizar-se nem em zonas de inclusão, nem em zonas de
exclusão, até porque há, aqui, um esmaecimento dessas fronteiras. O autor refere-se a
uma situação de vida que não exclui completamente os sujeitos de determinadas políticas
ou programas, mas que, por vezes, desliga-os de algumas situações tais como o emprego
ou a escolaridade. Isso não faz destes um excluído, pois continuam sobre o abrigo do
Estado, sobre seu conhecimento e como alvo das ações deste. Isso faz desses sujeitos
uma espécie de desfiliados. A partir dessas premissas, quando os documentos analisados
explicitam os processos de exclusão, temos que compreender esses sujeitos muito mais
como desfiliados, do que como excluídos. Por serem desfiliados, eles não vivem em uma
situação de exclusão, vivem a ameaça da exclusão. O seu desligamento de algumas
situações no presente pode levá-los a viver em condições de exclusão no futuro. É a
ameaça da exclusão que se faz presente em suas vidas e não a própria exclusão. Viver na
condição de excluídos significaria não ter as mínimas condições de participação no jogo
econômico do Estado neoliberal e isso acarretaria prejuízos não só para o próprio sujeito,
mas também para o Estado. Os sujeitos descritos nos documentos não estão fora do
jogo, portanto não podem ser nomeados e categorizados como excluídos. Para utilizar um
conceito cunhado por Bauman (2008), podemos dizer que tais sujeitos se constituem
como “danos ou baixas colaterais” de uma sociedade de consumidores50. E prefiro dizer:
de uma sociedade pautada pelos mecanismos de concorrência.

50 Para Bauman (2008, 2010), vivemos, a partir do neoliberalismo, a passagem de uma sociedade
de produtores para uma sociedade de consumidores. Segundo o autor, a sociedade de consumidores
“representa um tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e um
estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais alternativas. Uma sociedade em que se
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Mas o que é um dano colateral? Bauman (2008) exemplifica esse fenômeno de
forma muito clara, trazendo como exemplo a explosão de um míssil que teria como
objetivo atingir a um terrorista que estaria treinando pessoas para se tornarem homensbombas. Ao atingir o seu alvo, o míssil mata também uma dúzia de mulheres e crianças
que por ali passavam. Tais mortes foram um dano colateral, “foram efeito de como se
planejou a explosão” (BAUMAN, 2008, p. 151). Para o sociólogo polonês, a expressão
baixa, dano ou vítima colateral é utilizada “para denotar efeitos não pretendidos, não
planejados, ‘imprevistos’, diriam alguns, de forma errônea, que, não obstante, são
perniciosos, dolorosos e prejudiciais” (BAUMANN, 2013, p. 11). Da mesma forma,
podemos compreender a produção de sujeitos pobres, vulneráveis, sem escolarização
nem oportunidade de emprego. Eles são os danos colaterais da sociedade contemporânea.
Eles “não são ‘alvos legítimos’ excluídos da proteção da lei[...]. São, em vez disso, ‘baixas
colaterais’, não intencionais e não planejadas, do progresso econômico” (BAUMAN,
2005, p. 53). Dessa maneira, podemos compreender que o dano colateral não é algo que
se encontra fora da sociedade em que vivemos, que esteja excluído dela ou oposto aos
mecanismos de concorrência. Esse é um efeito produzido por essa mesma sociedade, que,
ao objetivar a produção de sujeitos competitivos, capazes da autogestão e munidos de
ferramentas materiais e intelectuais para participarem do jogo econômico neoliberal,
produz, simultaneamente, “ervas daninhas”, que perturbam o andamento da dinâmica
competitiva de uma sociedade como a nossa. Portanto, a mesma sociedade que produz o
bem sucedido executivo das multinacionais produz, também, o desempregado, o pobre, o
marginalizado, o analfabeto e outros. Esses últimos são os danos colaterais de uma
sociedade como a nossa. Porém, em se tratando do neoliberalismo podemos até mesmo
dizer que esses danos colaterais são parte “desejável” do processo econômico, são parte
integrante do seu funcionamento. O neoliberalismo precisa das desigualdades, das

adaptar aos preceitos da cultura do consumo e segui-los estritamente é, para todos os fins e propósitos
práticos, a única escolha aprovada de maneira incondicional” (BAUMAN, 2008, p. 71). Dessa forma,
Baumann mostra que a fonte primária desse nova sociedade não se pauta mais pela indústria, mas pelo
mercado do consumo. No lugar de pensar que o consumo assume a centralidade na sociedade, tal como nos
mostra o autor, penso ser mais produtivo trabalhar com o entendimento apresentado por Foucault (2008a)
quando este destaca que é a concorrência ou a competição que assume a centralidade numa lógica
neoliberal. Isso não significa desconsiderar o consumo, mas compreender que as práticas de consumo
acontecem em nossa sociedade justamente porque colocam os sujeitos em situações de competitividade e
concorrência entre si. Portanto, é a concorrêcia e não o consumo que está no centro dos mecanimos de
regulação da sociedade neoliberal que vivemos. Por isso, digo, no texto acima, que, no lugar de falar em
uma sociedade de consumidores, prefiro falar em uma sociedade pautada pelos mecanismos de
concorrência.
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diferenças, do indesejável para poder atuar. Tudo isso é parte do processo de criação e
manutenção de um jogo econômico neoliberal.
Cumpre lembrar que há uma diferença entre os efeitos colaterais da sociedade
contemporânea e os efeitos colaterais da explosão do míssil. Por esses últimos, nada mais
se pode fazer, porém, para os danos colaterais produzidos por uma sociedade como a
nossa, há estratégias que podem ser utilizadas para gerenciar e prevenir os riscos causados
por aqueles danos colaterais. Entre tais estratégias, podemos citar as Políticas de
Assistência Social que funcionam com o intuito de prevenir que tais sujeitos se
constituam como um refugo humano ou como redundantes sociais. A “redundância
compartilha o espaço semântico de ‘rejeitos’, ‘dejetos’, ‘restos’, ‘lixo’ — com refugo”
(BAUMAN, 2005, p. 20). Esses termos são utilizados por Bauman (2010, p. 14) para se
referir “aos milhões de migrantes, desempregados e vagabundos numa sociedade na qual
os seres humanos são considerados párias”. Para ele, a sociedade só pode ser elevada ao
plano de comunidade “se efetivamente proteger seus membros contra os horrores da
miséria e da indignidade, isso é contra os horrores de ser excluído e de ser condenado à
redundância social e declarado refugo humano” (BAUMAN, 2010, p. 14). Portanto, o
refugo humano, ou os redundantes sociais de Bauman, poderiam ser pensados como os
excluídos de Castel (2007). Nesse contexto, as estratégias desenvolvidas pelas Políticas de
Assistência Social no Brasil funcionam com o intuito de evitar que esse contingente
populacional seja excluído, que se torne um refugo humano ou que sejam posicionados
como redundantes sociais, que não têm possibilidades de consumir e concorrer,
constituindo-se numa ameaça ao funcionamento do jogo econômico de uma sociedade
neoliberal. Para evitar isso, tais políticas desenvolvem uma série de programas e projetos
sociais que têm como intuito agir sobre as famílias em situações de risco e
vulnerabilidade, fornecendo condições mínimas de participação no jogo econômico. Com
esse intuito, tais programas preveem o repasse de uma bolsa para as famílias
economicamente desfavorecidas e impõem algumas condicionalidades para conduzir suas
vidas.
[...] uma das principais características do Programa Bolsa Família é a associação da transferência de renda com o
acesso aos direitos sociais básicos de saúde e nutrição, constituindo-se como elemento fundamental para a
inclusão social das famílias (BRASIL, 2004d, p. 1) [Grifos meus].
A segurança social de renda, de competência da assistência social, é operada através de: - concessão de bolsasauxílios financeiros sob determinadas condicionalidades, com presença (ou não) de contrato de compromissos; - concessão
de benefícios continuados nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de
proteção social que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e, ou, incapacidade para a
vida independente e para o trabalho (BRASIL, 2005, p. 27) [Grifos meus].
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Art. 3.º A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades relativas ao
exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à freqüência
escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo
de outras previstas em regulamento (BRASIL, 2004a, p.2) [Grifos meus].
[...] as condicionalidades são contrapartidas sociais que devem ser cumpridas pelo núcleo familiar para que possa receber o
benefício mensal (BRASIL, 2005a, p. 1) [Grifos meus].
[...] o objetivo das condicionalidades é assegurar o acesso dos beneficiários às políticas sociais básicas de
saúde, educação e assistência social, de forma a promover a melhoria das condições de vida da população beneficiária
e propiciar as condições mínimas necessárias para sua inclusão social sustentável (BRASIL, 2005a, p. 1)
[Grifos meus].

A partir dos excertos retirados dos documentos, podemos perceber como as
Políticas de Assistência Social agem sobre a vida da população brasileira na atualidade.
Em tais excertos, podemos visualizar as duas primeiras vias de ação dessas políticas. A
primeira relaciona-se à transferência de renda direta para as famílias e a segunda, à
imposição das condicionalidades e contrapartidas exigidas pelos programas sociais. No
que concerne à primeira via de ação dessas políticas, a qual chamei repasse da renda
mínima, podemos pensar que tal ação evita que esses sujeitos assumam a posição de
redundantes sociais ou de “consumidores falhos” (BAUMANN, 2005, 2008, 2010). Os
consumidores falhos podem ser entendidos como mais uma variedade do refugo
humano, ressaltando que ambos são considerados, para o autor, um problema financeiro
e pertencem ao que ele chama de uma população excedente. A população excedente, para
Bauman (2005, p. 52), é um codinome para a “aparição de um número de pessoas que,
em vez de ajudarem a economia a funcionar com tranquilidade, tornam muito mais difícil
a obtenção, para não falar a elevação, dos índices pelos quais se mede e avalia o
funcionamento adequado”. O autor ainda destaca que “a quantidade desses indivíduos
parece crescer de maneira incontrolável, aumentando continuamente as despesas, mas
não os ganhos”. Penso que o Estado, ao repassar uma renda mínima a esses sujeitos, está
tentando evitar, ou, pelo menos, buscando gerenciar essas populações excedentes,
constituindo tais sujeitos como consumidores e oferecendo condições mínimas de
participação no jogo econômico. Obviamente, tais sujeitos não apresentam o mesmo
nível de participação do que outras camadas da população, mas isso não é tão prejudicial à
dinâmica competitiva quanto ficar excluído do jogo. Dessa forma, podemos
compreender, a partir das contribuições de Bauman (2005), que as Políticas de Assistência
Social pretendem evitar que os danos colaterais da sociedade contemporânea se
constituam em refugos humanos, redundantes sociais ou consumidores falhos e
possibilitando que tais sujeitos possam ingressar na dinâmica competitiva, mesmo que de
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forma desigual. Esses sujeitos continuam sendo os danos colaterais produzidos por essa
sociedade, mas não ocupam mais a posição de refugo humano, de consumidores falhos
ou de redundantes, precisamente porque não se encontram em uma posição de exclusão
social, cultural e econômica. Temos, até aqui, a primeira via de ação antes mencionada: a
distribuição de renda e o gerenciamento dos danos colaterais da sociedade contemporânea. Tal via de
ação se encontra em estreita relação com uma forma de governo de sociedade, uma vez
que age por diferenciações, isto é, estipula quais os grupos que deverão ou não receber tal
benefício. Foucault (2008a, p. 195) salienta que um governo de sociedade, vinculado à
racionalidade neoliberal, não age
[...] por meio de fenômenos de igualização, mas por um jogo de diferenciações
que é próprio de todo o mecanismo de concorrência e se estabelece a partir de
oscilações que só cumprem a sua função e os seus efeitos reguladores
contanto que, é claro, se permita que ajam, e ajam por meio de diferenças.

Nesse sentido, a transferência de renda, aqui tematizada, não age nem a partir da
igualdade (pois é ofertada a uns e não a outros) e nem objetiva alcançar a igualdade, ou
melhor, fornecer condições de vida iguais para todos os sujeitos. No lugar disso, de
assegurar a manutenção de um poder aquisitivo igual para todos, essa transferência
oferece “um mínimo vital para os que, de modo definitivo ou passageiro, não poderiam
assegurar sua própria existência” (FOUCAULT, 2008a, p. 197).
Importa ressaltar que, para fazer parte do jogo de diferenciações, o qual é sempre
um jogo pautando por mecanismos de competição, próprios de um Estado Neoliberal,
somente a distribuição de renda não é suficiente. É nesse ponto que entramos na
segunda via de ação das políticas assistenciais: a imposição de condicionalidades e a constituição de
subjetividades endividadas. Como vimos, as condicionalidades são contrapartidas que devem
ser cumpridas pelos beneficiários dos programas sociais, a fim de que possam continuar
recebendo o benefício. Elas giram em torno, principalmente, dos campos da Saúde e da
Educação, através dos quais conseguem impor às famílias determinados comportamentos
alegando uma melhora nas condições de vida dessas populações. Tais condicionalidades
podem ser observadas no excerto abaixo.
Art. 2.º São condicionalidades do Programa Bolsa Família, de acordo com o art. 3.° da Lei n.° 10.836, de
9 de janeiro de 2004, os arts. 27 e 28 do Decreto 5.209, de 17 de setembro de 2004 e as Portarias
Interministeriais MEC/MDS n.º 3.789, de 17 de novembro de 2004 e MS/MDS n.º 2.509, de 18 de
novembro de 2004:
I - Na área de educação, a freqüência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária escolar
mensal de crianças ou adolescentes de 6 a 15 (seis a quinze) anos de idade que componham as famílias
beneficiárias, matriculados em estabelecimentos de ensino; e
II - na área de saúde, o cumprimento da agenda de saúde e nutrição para famílias beneficiárias que
tenham em sua composição gestantes, nutrizes ou crianças menores de 7 anos (BRASIL, 2005a, p. 2).
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É importante salientar a forma como as condicionalidades impostas pelos
programas sociais, aqui especificamente, pelo Programa Bolsa Família, incidem sobre a
vida das famílias beneficiárias, regulando suas formas de agir e de se comportar na
sociedade. Analisando o funcionamento dessas políticas, podemos dizer, num primeiro
momento, que essas condicionalidades se configuram como estratégias biopolíticas de
gerenciamento dos riscos sociais que tais famílias poderiam oferecer ao conjunto da
população.
Vale lembrar que Foucault (1999, 2007, 2008a) descreveu as estratégias
biopolíticas como formas de um poder sobre a vida, de um biopoder. Esse tipo de poder
se desenvolveu, nas sociedades ocidentais, a partir do século XVII sob duas formas
principais: uma que ele denominou anátomo-política do corpo humano, que correspondia aos
mecanismos disciplinares e se direcionava aos corpos individuais, buscando maximizar
suas forças. A outra forma ou o outro polo de atuação desse biopoder, Foucault chamou
biopolítica da espécie humana que se constituiu por volta do século XVIII e “centrou-se no
corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos
processos biológicos: a proliferação, dos nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a
longevidade [...]” (FOUCAULT, 2007a, p. 152). Centrando o olhar nesse segundo polo de
atuação do biopoder, ou seja, nos fenômenos coletivos produzidos pela vida da
população, pareceu-me, numa análise preliminar, que as Políticas de Assistência Social
agiriam num sentido biopolítico de controle das mortalidades, das doenças, das
enfermidades reinantes numa população. Talvez tal relação tenha se dado principalmente
considerando a ênfase de algumas condicionalidades no âmbito da saúde.
Compreendendo o funcionamento das Políticas de Assistência Social dessa forma,
publiquei alguns textos 51 nos quais afirmava que as Políticas de Assistência Social,
“podem ser entendidas como estratégias biopolíticas que objetivam gerenciar os riscos
produzidos pela fome, pela miséria, pelo desemprego, pela doença, pela deficiência etc e
garantir a seguridade da população” (LOCKMANN, 2011, p. 10). Porém, compreender
tais políticas dessa forma, significaria, em primeiro lugar, entender que elas atuam apenas
51 Refiro-me às publicações: 1) LOCKMANN, Kamila. As Políticas de Assistência Social como
estratégias biopolíticas da governamentalidade neoliberal. In: IV Simpósio internacional de Educação e
Filosofia, 2011, Marília- SP. IV Simpósio Internacional de Educação e Filosofia: Biopolítica, arte de viver e
educação. Marília: Poiesis, 2011; 2) LOCKMANN, Kamila. As Políticas de Assistência Social e a
governamentalidade neoliberal. In: VII Congresso Internacional de Educação- Profissão docente: há futuro
para esse ofício?, 2011, São Leopoldo. Anais do VII Congresso Internacional de Educação- Profissão
docente: há futuro para esse ofício?. São Leopoldo: Casa Laira, 2011a. v. 1; 3) LOCKMANN, Kamila. As
Políticas de Assistência Social e a biopolítica: gerenciando os riscos e garantido a seguridade da população.
IN: III Colóquio Latinoamericano de Biopolítica y I Coloquio de Biopolítica y Educación. Buenos Aires:
UNIPE, 2011b.
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sobre o âmbito coletivo, sobre esse segundo polo de atuação do biopoder. Isso parece
equivocado, uma vez que tais programas também desenvolvem ações que agem sobre o
corpo individual de cada sujeito pertencente a essa população, mantendo presentes
mecanismos disciplinares, como veremos mais adiante. Dessa forma, teríamos, então,
ações que se desenvolvem sobre o âmbito individual e sobre o âmbito coletivo. Só isso, já
produziria um deslocamento no entendimento das Políticas de Assistência Social como
estratégias biopolíticas — centradas no âmbito coletivo, da espécie humana — para uma
compreensão mais ampla de onde elas passariam a ser compreendidas como formas de
ação de um biopoder — o qual compreende os dois polos já citados, o individual e o
coletivo. Porém, além disso, parece que a forma de atuação dessas políticas compreende
um raio mais amplo que ultrapassa a própria dimensão do biopoder, tal como
caracterizado por Foucault em A vontade de saber ou no curso Em defesa da sociedade.
Dessa forma, para realizar a análise dessas questões específicas que emergem no
documento, escolho deixar Foucault para trás e me apoio no pensamento de autores
contemporâneos que vêm alargando e confrontando o próprio pensamento foucaultiano.
Lazzarato (2011), por exemplo, tem mostrado como, a partir do neoliberalismo, há uma
redefinição do poder biopolítico, visto que as ações do Estado não intervêm apenas no
biológico da população (nascimento, mortes, doenças, riscos etc), mas solicitam que cada
sujeito realize um trabalho ético-político sobre si, por meio da mudança de seus
comportamentos nos mais variados campos (saúde, trabalho, escolarização, qualificação
etc). Numa direção semelhante, Rabinow e Rose (2006, p. 50) apontam que uma
racionalidade biopolítica modificada está claramente se formando, “na qual o
conhecimento, o poder e a subjetividade estão entrando em novas configurações, algumas
visíveis, outras potenciais”. Os autores destacam que, embora suas formulações a respeito
do biopoder tenham se baseado nos estudos de Foucault, é preciso atentar para o fato de
que as investigações realizadas pelo filósofo francês eram históricas. Foucault estudou a
emergência de formas de poder no século XVIII, seus deslocamentos no século XIX e
tematizou também suas configurações no século XX. Todavia, considerando a
historicidade dos estudos de Foucault, é preciso compreendermos que a forma de
funcionamento do biopoder modificou-se ao longo do século XX. Rabinow e Rose (2006,
p. 38) lembram que
As racionalidades, estratégias e tecnologias do biopoder mudaram ao longo do
século XX, assim como a administração da saúde e da vida coletiva tornou-se
um objetivo chave de Estados governamentalizados, e novas configurações da
verdade, do poder e da subjetividade sugiram para dar suporte às
racionalidades do bem-estar e da segurança.
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Partindo desse entendimento, podemos dizer que esses últimos autores, levam
adiante o pensamento de Foucault, ao pensar, além de uma redefinição da biopolítica
contemporânea, também o que se pode chamar de um alargamento no próprio
entendimento de biopoder. Isso se deve ao fato de afirmarem que o conceito de biopoder
deve incluir pelo menos três elementos. São eles:
- Um ou mais discursos de verdade sobre o caráter ‘vital’ dos seres humanos, e
um conjunto de autoridades consideradas competentes para falar aquela
verdade. Estes discursos de verdade não podem ser ‘biológicos’ no sentido
contemporâneo da disciplina; por exemplo, eles podem hibridizar os estilos
biológico e demográfico ou mesmo sociológico de pensamento, como nas
relações contemporâneas de genômica e risco, unificadas na nova linguagem
de suscetibilidade;
- Estratégias de intervenção sobre a existência coletiva em nome da vida e
da morte, inicialmente endereçadas a populações que poderiam ou não ser
territorializadas em termos de nação, sociedade ou comunidades pré-dadas,
mas que também poderiam ser especificadas em termos de coletividades
biossociais emergentes, algumas vezes especificadas em termos de categorias
de raça, etnicidade, gênero ou religião, como nas formas recentemente
surgidas de cidadania genética ou biológica;
- Modos de subjetivação, através dos quais os indivíduos são levados a atuar
sobre si próprios, sob certas formas de autoridade, em relação a discursos de
verdade, por meio de práticas do self, em nome de sua própria vida ou saúde,
de sua família ou de alguma outra coletividade, ou inclusive em nome da vida
ou saúde da população como um todo (RABINOW; ROSE, 2006, p. 29)
[Grifos meus].

Se compreendermos esse alargamento do conceito de biopoder, então, acredito
ser possível relacionar tal conceito ao funcionamento das Políticas de Assistência Social
na atualidade, pois, cada vez mais, parece que elas incluem uma dimensão ética na
produção de determinadas subjetividades contemporâneas. Ainda assim, penso ser mais
produtivo trabalhar a partir da noção de governamentalidade cunhada por Foucault em
1978, do que centrar as análises no conceito de biopoder. Se analisarmos o movimento
desenvolvido por Foucault em seu próprio pensamento, veremos que ele mesmo
abandona, em certa medida, o projeto de uma genealogia do biopoder (anunciado em
1976) em nome de algo muito mais amplo, que ele denominou história da
governamentalidade. Logo, produzo um deslocamento no meu próprio pensamento e
passo a considerar mais produtivo compreender as Políticas de Assistência Social como
estratégias da governamentalidade que desenvolvem um governamento político-ético. Isso é,
desenvolvem concomitantemente ações de uns sobre os outros e ações nas quais cada
sujeito opera sobre si mesmo, moldando suas condutas e modificando seus
comportamentos a fim de manter-se incluído não só nos benefícios distribuídos pelos
programas sociais, mas em gradientes de inclusão que o produzam como sujeito ativo do
jogo econômico neoliberal.
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Podemos dizer que o neoliberalismo não consegue funcionar nem se sustenta sem
respeitar a regra geral da inclusão. Levando a cabo tal entendimento, é possível afirmar
que todo neoliberalismo é inclusivo, pois a inclusão é condição fundamental para o seu
funcionamento. Entretanto, isso não significa dizer que toda inclusão é neoliberal. Há
práticas inclusivas pautadas em outras lógicas, em outros princípios. O que estou
querendo destacar é que não podemos afirmar que as Políticas de Assistência Social
brasileiras são neoliberais apenas por se constituírem em políticas inclusivas. Isso não é
suficiente para sustentar um dos argumentos centrais desta Tese, qual seja: as Políticas de
Assistência Social funcionam no Brasil contemporâneo como estratégias da
governamentalidade neoliberal. Isso pode ser visto na medida em que tais políticas agem
através do princípio da inclusão, mas também porque se sustentam em outras
características do próprio neoliberalismo, a saber: as ações do Estado a partir de um
governo de sociedade e não de um governo econômico; a responsabilização dos sujeitos
por suas condições de vida; a imposição, por tais políticas, de determinados investimentos
que os sujeitos devem fazer em si mesmos como meio para alcançar uma vida melhor; o
seu funcionamento não a partir da ideia de direitos sociais, mas de dívidas sociais,
colocando os sujeitos numa posição de endividamento para com o Estado. Além de tudo
isso, é preciso compreender que todos esses elementos estabelecem uma relação
intrínseca com a biopolítica, afinal não há governamentalidade neoliberal sem a presença
marcante da biopolítica.
Lazzarato (2011), em seu livro A fábrica do homem endividado 52 , mostra que na
atualidade, por meio da racionalidade política neoliberal, produz-se um novo tipo de
subjetividade: a do homem endividado. O autor aponta que a produção dessa nova
subjetividade se encontra em imanência com a racionalidade neoliberal em pauta na
atualidade. Além disso, podemos dizer que, ao produzir essa subjetividade específica do
homem endividado, a racionalidade neoliberal produz, também, um deslocamento
extremamente importante para o campo das políticas sociais. Tal deslocamento refere-se à
noção de direito e, mais especificamente, à compreensão da assistência social como um
direito do cidadão. Tal entendimento, como podemos perceber nos excertos a seguir, é
recorrente em todos os documentos analisados.
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que
52 Agradeço imensamente o trabalho árduo e extremamente minucioso desenvolvido pelo nosso
querido colega Jairo Antonio da Cruz na tradução do livro “A fábrica do Homem endividado”, de Maurizio
Lazzarato. Agradeço, sobretudo, sua generosidade em compartilhar conosco esse trabalho. Importa ressaltar
que as citações utilizadas nesse trabalho, deste livro, são traduções realizadas por esse generoso colega.
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provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 2009, p. 6) [Grifos meus].
Art. 194 A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes
públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social
(BRASIL, 2013, p. 40) [Grifos meus].
Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2013, p. 41) [Grifos meus].
A inserção na Seguridade Social aponta, também, para seu caráter de política de Proteção Social
articulada a outras políticas do campo sociais, voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida
(BRASIL, 2004, p. 17) [Grifos meus].
Dentro do princípio da universalidade, portanto, objetiva-se a manutenção e a extensão de direitos, em sintonia
com as demandas e necessidades particulares expressas pelas famílias (BRASIL, 2005, p. 26) [Grifos
meus].
A partir da Constituição, em 1993, temos a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
no 8.742, que regulamenta esse aspecto da Constituição e estabelece normas e critérios para organização
da assistência social, que é um direito, e este exige definição de leis, normas e critérios objetivos (BRASIL,
2009, p. 4) [Grifos meus].

Analisando o funcionamento dessas políticas na atualidade, é possível afirmar que,
a partir da criação dos Programas de Transferência de Renda Condicionada, tal como o
Programa Bolsa Família, ocorre uma inflexão nessa compreensão de direito. Lazzarato
(2011) salienta que o neoliberalismo transformou os direitos sociais em dívidas sociais. A
partir do momento em que o cidadão precisa cumprir algumas responsabilidades para
receber a transferência de renda, isto é, no momento em que os direitos sociais passam a
prescrever uma obrigação, deixam de ser direitos para se constituírem em dívidas sociais
e, no mesmo movimento, deslocam o sujeito da posição de cidadão, sujeito de direitos,
para a posição de um sujeito devedor, ou, nas palavras de Lazzarato (2011), de um homem
endividado. Bauman (2010) também já atentava para esse fato, dizendo que, atualmente,
vivemos uma vida a crédito que produz uma “raça de devedores”. Com as facilidades do
crediário atual, todos nós, de uma forma ou de outra, transformamo-nos em devedores,
ou em homens endividados. Saliento que o homem endividado da atualidade não é apenas
aquele sujeito que deve dinheiro para o banco, ou que tem altas dívidas com o seu cartão
de crédito. Os sujeitos beneficiários dos programas de assistência também podem ser
vistos como homens endividados, pois têm uma dívida para com o Estado que lhes
repassa uma renda mínima, mesmo sem sua prévia contribuição. Nesse sentido, Lazzarato
(2011, p. 81) define que:
Os processos estratégicos do programa neoliberal [...] consistem em uma
progressiva transformação dos “direitos sociais” em “dívidas sociais” que as
políticas neoliberais tendem a transformar em dívidas privadas, paralelamente
à transformação dos “detentores de direitos” em “devedores” para com o
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crédito do seguro desemprego (para os desempregados) e para com o Estado
(para os beneficiários do mínimo social, os destinatários do RSA)53.

Disso, identifica-se que o beneficiário dos programas sociais é, também, o homem
endividado produzido pela racionalidade neoliberal. A sua dívida não é financeira;
podemos até dizer que sua dívida é moral e se encontra imbricada com uma espécie de
autoculpabilização do sujeito que se inscreve na produção de sua subjetividade e regula os
modos de sua existência. É essa autoculpabilização que produz o homem endividado, que
faz o sujeito sentir-se em dívida permanente com o Estado, em virtude dos investimentos
que este desenvolve sobre cada sujeito particular e sobre suas famílias. A dívida, no seu
sentido mais simples, significa uma promessa de pagamento futuro, porém tal pagamento
pode ser realizado de diferentes formas. O beneficiário dos programas sociais, por
exemplo, não paga a dívida pelo reembolso do dinheiro que recebeu do Estado, mas por
meio de comportamentos adequados para a vida em sociedade. Lazzarato (2011, p. 81)
deixa isso muito claro quando sustenta: “O usuário transformado em ‘devedor’, em
contraste com o que se passa nos mercados financeiros, não deve reembolsar em dinheiro
local, mas em comportamentos, atitudes, maneiras de agir, projetos, engajamentos
subjetivos”. Assim, podemos compreender que a dívida refere-se diretamente “a um estilo
de vida que implica um trabalho sobre ‘si’, uma negociação permanente consigo mesmo,
uma produção de subjetividade específica” (LAZZARATO, 2011, p. 81).
Compreender o funcionamento das Políticas de Assistência Social dessa forma é
romper com uma interpretação apenas econômica desses processos. É compreender,
como ensinou Foucault, que o neoliberalismo não pode ser visto como uma teoria
econômica, ou como uma ideologia. Assim, essa forma de funcionamento das Políticas de
Assistência Social na atualidade, como estratégias da governamentalidade neoliberal,
ratifica a afirmação de Foucault (2008a), quando diz que o neoliberalismo é uma forma de
vida. Esse produz um estilo de vida próprio, que implica a produção de determinados
tipos de subjetividade que mantêm uma relação de imanência com a racionalidade
neoliberal em vigor em nossos dias. Na mesma direção, Lazzarato (2011, p. 57) realça
que:
Uma leitura nãoeconômica da economia significa que, por um lado, a
produção econômica é indissociável da produção e do controle da
subjetividade e de suas formas de existência, e por outro lado, que a moeda,
antes de preencher as funções econômicas de medida, meio de troca,

A sigla RSA utilizada na citação refere-se à Renda de Solidariedade Ativa que foi implementada
em 1.º de junho de 2009 pelo Governo Francês e funciona como um complemento financeiro para as
pessoas de baixa renda [Nota do Tradutor].
53
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pagamento e acumulação, é expressão de um poder de comando e de
distribuição de lugares e de tarefas dos governados.

Parece-me ser exatamente esta a função que cumpre a transferência de renda nos
programas sociais brasileiros. Antes de funções econômicas — e obviamente estas
permanecem presentes — a transferência de renda por meio das condicionalidades
impostas pelos programas exerce uma distribuição de lugares dos governados no tecido
social, fazendo com que cada um desenvolva determinados comportamentos e atitudes
como forma de pagamento da sua dívida moral para com o Estado. Nesse sentido, o
“reembolso da dívida corresponde a uma normalização dos comportamentos e a uma
conformidade com as normas de vida estabelecidas” (LAZZARATO, 2011, p. 103). O
pagamento dessa dívida é realizado por meio de um trabalho ético que cada um deve
desenvolver sobre si, “pelos constantes esforços do devedor para maximizar sua
empregabilidade, para permitir a sua inserção do mercado de trabalho ou a sua inclusão
social, pela sua disponibilidade e mobilidade no mercado de trabalho” (LAZZARATO,
2011, p. 103). Dessa forma, podemos dizer que essa dimensão ética de trabalho sobre si
constitui-se em uma das formas de atuação das Políticas de Assistência Social. Estas
incidem sobre os sujeitos fazendo-os desenvolver uma autoculpabilização que,
consequentemente, coloca-os no lugar de devedores e os faz agir de determinados modos
para pagar sua dívida moral com o Estado. Temos, nesse aspecto, o desenvolvimento de
um governo de si, ou um tipo de governamento que enfatiza a dimensão ética, em que o
próprio sujeito age sobre si mesmo, modificando suas ações e produzindo novas formas
de subjetividade. Aqui, a ênfase na expressão governamento político-ético, penderia para a
direita. Eis a segunda via de ação das Políticas de Assistência Social.
Essa forma de governamento político-ético não substitui ou desconsidera a atuação de
outras formas de poder, nas quais uns agem sobre as ações dos outros. Compreender as
Políticas de Assistência Social dessa forma não significa desconsiderar, por exemplo, as
formas de poder disciplinar ou as estratégias biopolíticas que agem sobre os sujeitos e as
populações. Quando disse, anteriormente, que não gostaria de compreender as Políticas
de Assistência Social como estratégias biopolíticas, desejava destacar que tal conceito me
parece restrito para compreender as diferentes dimensões de atuação de tais políticas na
atualidade. Acredito que ele possa se referir apenas a uma dessas formas de atuação
(coletiva) e não à complexidade que encontramos no funcionamento atual dessas
políticas. Tanto o poder disciplinar, quanto a biopolítica, entendidos aqui como as duas
formas de atuação do biopoder, também podem ser encontrados em funcionamento nas
Políticas de Assistência Social.
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Poderíamos dizer então que, a ênfase naquela expressão anteriormente citada,
volta a recair sobre o primeiro termo (governamento político-ético). Entre essas ações de
governamento pode-se destacar o poder disciplinar. Talvez possamos dizer que a
presença do poder disciplinar no funcionamento atual das Políticas de Assistência Social
se dá por meio de dois mecanismos que compõem a terceira via de ação de tais políticas:
o primeiro mecanismo é a vigilância constante operada sobre os sujeitos a fim de verificar
se estão cumprindo com as condicionalidades impostas pelos programas; e o segundo
consiste em desenvolver penalidades ou punições quando as condicionalidades não são
cumpridas pelos beneficiários. Esses dois mecanismos podem ser reconhecidos nos
excertos a seguir:
A vigilância:
Art. 5.º O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família contará com uma SecretariaExecutiva, com a finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização do Programa,
compreendendo o cadastramento único, a supervisão do cumprimento das condicionalidades, o estabelecimento
de sistema de monitoramento, avaliação, gestão orçamentária e financeira, interlocução com instâncias de
participação e controle social, bem assim a articulação entre o Programa e as políticas públicas sociais de
iniciativa dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal (BRASIL, 2003, p. 1) [Grifos
meus].
Para efeitos desta Portaria, gestão de condicionalidades é o conjunto de ações relativas:
I - Ao acompanhamento periódico das famílias beneficiárias, no que se refere ao cumprimento das condicionalidades
previstas no PBF, de acordo com a legislação e os atos normativos estabelecidos pelo MDS e/ou pelo MEC
e MS;
II - Ao registro de informações referentes ao acompanhamento das condicionalidades, pelo Município, nos sistemas
disponibilizados pelo MEC e MS;
III - Ao conjunto de medidas adotadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios no sentido de
propiciar que famílias beneficiárias do PBF tenham condições de cumprir as condicionalidades previstas,
bem como medidas tomadas no sentido de evitar que famílias beneficiárias do Programa permaneçam em situação
de descumprimento de condicionalidades;
IV – À repercussão gradativa da aplicação de sanções referentes ao descumprimento de condicionalidades sobre a folha
mensal de pagamento do Programa (BRASIL, 2005a, p. 2) [Grifos meus].
Art. 28. São responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das condicionalidades
vinculadas ao Programa Bolsa Família, previstas no art. 3o da Lei no 10.836, de 2004:
I - o Ministério da Saúde, no que diz respeito ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil, da assistência ao pré-natal e ao puerpério, da vacinação, bem como da vigilância alimentar e
nutricional de crianças menores de sete anos; e
II - o Ministério da Educação, no que diz respeito à freqüência mínima de oitenta e cinco por cento da
carga horária escolar mensal, em estabelecimentos de ensino regular, de crianças e adolescentes de seis a
quinze anos (BRASIL, 2004b, p. 9).
As punições:
Art. 25. As famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família permanecerão com os benefícios liberados
mensalmente para pagamento, salvo na ocorrência das seguintes situações:
I - comprovação de trabalho infantil na família, nos termos da legislação aplicável;
II - descumprimento de condicionalidade que acarrete suspensão ou cancelamento dos benefícios
concedidos, definida na forma do § 4o do art. 28;
III - comprovação de fraude ou prestação deliberada de informações incorretas quando do
cadastramento;
IV - desligamento por ato voluntário do beneficiário ou por determinação judicial;
V - alteração cadastral na família, cuja modificação implique a inelegibilidade ao Programa; ou
VI - aplicação de regras existentes na legislação relativa aos Programas Remanescentes, respeitados os
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procedimentos necessários à gestão unificada, observado o disposto no § 2o do art. 3o.
Parágrafo único. Comprovada a existência de trabalho infantil, o caso em questão deverá ser
encaminhado aos órgãos competentes (BRASIL, 2004b, p. 8).
Art. 14. As famílias beneficiárias do PBF que não realizarem as atividades previstas nos incisos do art 3°
desta Portaria ficam sujeitas às seguintes sanções do programa, sem prejuízo da penalidade prevista no
art. 14, § 1.°, da Lei n.° 10.836, de 2004, e das definidas em outras normas:
I – Bloqueio do benefício por 30 dias;
II - Suspensão do benefício por 60 dias;
III - Cancelamento do benefício (BRASIL, 2005a, p. 6).

Temos, nesse aspecto em análise, pelo menos dois instrumentos do poder
disciplinar em funcionamento: a vigilância e a punição. É certo que a vigilância e a
punição que aqui encontramos não se relacionam àquelas desenvolvidas no espaço
fechado das instituições. Tais mecanismos desenvolvem-se, agora, no espaço aberto,
processo a que Foucault (2004a) denominou “ramificação dos mecanismos disciplinares”,
como já mencionado na seção anterior. O autor destaca que vemos “se difundirem os
procedimentos disciplinares, não a partir de instituições fechadas, mas de focos de
controle disseminados pela sociedade” (FOUCAULT, 2004a, p. 175). Nesse sentido,
podemos perceber que tanto a vigilância quanto a punição aparecem como mecanismos
disciplinares que agem não apenas sobre os sujeitos que se encontram no interior de
determinadas instituições (escolas, prisões, hospitais etc), mas também sobre aqueles que
circulam no espaço aberto da cidade. No que se refere à vigilância desenvolvida pelas
Políticas de Assistência Social, isso parece ficar bastante claro. A vigilância, agora, passa a
ser exercida por meio de diferentes órgãos tais como o Ministério da Educação e da
Saúde, por exemplo, e funciona como um “microscópio do comportamento”
(FOUCAULT, 2004a), que acompanha, fiscaliza e vigia as atitudes e os hábitos das
famílias beneficiárias e a forma como cada uma delas conduz suas vidas. Essa vigilância é
compartilhada entre profissionais de diferentes áreas que verificam se as famílias estão
cumprindo as condicionalidades impostas pelos programas. Professores, coordenadores
pedagógicos, diretores de escolas, médicos, enfermeiros, atendentes dos postos de saúde,
todos eles se unem na função de vigiar a vida cotidiana das pessoas que circulam na
sociedade.
Lembro-me, por exemplo, que, na função de coordenadora pedagógica de escola
pública em Novo Hamburgo, tínhamos a responsabilidade de preencher bimestralmente
fichas de controle da frequência escolar das crianças que recebiam Programa Bolsa
Família e encaminhar para a Secretaria de Educação para que esta pudesse tomar as
providências necessárias caso uma das condicionalidades — relativas à educação — não
estivesse sendo cumprida. Mesmo trabalhando no interior de uma instituição de ensino,
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teoricamente envolvida com aspectos educacionais, seguidamente me encontrava
envolvida com trabalhos relacionados ao âmbito da saúde, realizando campanhas e
enviando bilhetes aos pais para que se dirigissem aos postos de saúde a fim de fazer a
pesagem dos filhos com o objetivo de evitar perder o benefício recebido. Em
determinadas ocasiões, inclusive, os profissionais da saúde se dirigiam até a escola para
fazer essa pesagem e as vacinas nas crianças. Tais ações relacionam-se ao que Foucault
(2004a, p. 174) afirma, quando diz que a escola “não deve simplesmente formar crianças
dóceis; deve também permitir vigiar os pais, informar-se de sua maneira de viver, seus
recursos, sua piedade, seus costumes”. Da mesma maneira, o autor destaca que “o
hospital é concebido, cada vez mais como ponto de apoio para vigilância médica da
população externa”. É justamente esse movimento de vigiar a vida das pessoas que se
encontram no exterior das instituições que podemos observar nesse momento.
Além das práticas de vigilância, as Políticas de Assistência Social põem em
funcionamento um outro mecanismo do poder disciplinar: as práticas de punição.
Segundo Foucault (2004a, p. 149) “na essência de todos os sistemas disciplinares,
funciona um pequeno mecanismo penal”. Contudo, a disciplina exerce uma maneira
específica de punir: “O castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios. Deve,
portanto, ser essencialmente corretivo” (FOUCAULT, 2004a, p. 150). No caso dos
documentos analisados, as práticas de punição referem-se ao bloqueio, à suspensão ou ao
cancelamento do benefício e são acionadas, caso as famílias não cumpram as
contrapartidas exigidas pelo programa. Essencial é ressaltar que, como nos lembra
Foucault (2004a), a pena ou a punição não deve ser definitiva, pois, nesse caso, esta
perderia o seu efeito de correção e de normalização dos comportamentos. É o que se lê
em:
Qual seria sua utilidade se se tornasse definitiva? Uma pena que não tivesse
termo seria contraditória: todas as restrições impostas ao condenado e que,
voltando a ser virtuoso, ele nunca poderia aproveitar, não passariam de
suplícios; e o esforço feito para reformá-lo seria pena e custos perdidos, pelo
lado da sociedade. Se há incorrigíveis, temos que nos resolver a eliminá-los.
Mas para todos os outros as penas só podem funcionar se terminam
(FOUCAULT, 2004a, p. 89).

No caso das punições estabelecidas pelas Políticas de Assistência Social, isso se
torna bastante evidente. Primeiro, porque encontramos diferentes níveis de punição, visto
que não se procede diretamente ao cancelamento do benefício. Caso a família não esteja
cumprindo as condicionalidades, primeiramente, procede-se a uma advertência, que não
tem efeito financeiro e, depois, ao bloqueio do benefício por trinta dias. Se a família
continuar infringindo as regras estabelecidas, a suspensão permanece por mais sessenta
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dias, mas, caso ela passe a cumprir com as condicionalidades, volta a receber o benefício.
Somente em último caso, no descumprimento contínuo das condicionalidades, é que o
benefício é cancelado e, ainda assim, tem-se a possibilidade de realizar um
recadastramento da família após 180 dias. Essas informações são encontradas nos
documentos analisados:
Art. 13. A aplicação das sanções decorrentes do descumprimento das condicionalidades do PBF será
gradativa, e realizada de acordo com o número de registros de descumprimento identificados ao longo
do tempo de permanência da família no PBF.
§ 1.º Para os efeitos desta Portaria, uma condicionalidade será tida como descumprida quando for
registrada a não ocorrência de quaisquer das atividades previstas nos incisos do art. 3.° desta Portaria, no
período de acompanhamento definido em portarias interministeriais.
§ 2.º Para cada período de acompanhamento:
I - a família beneficiária do PBF que apresentar um ou mais dos registros mencionados no parágrafo
anterior será considerada inadimplente com o programa; e
II - serão consideradas em situação regular no programa as famílias que, submetidas ao
acompanhamento do cumprimento de condicionalidades, não apresentem qualquer registro da espécie
tratada no parágrafo anterior deste artigo (BRASIL, 2005a, p. 5).
Art. 15. O bloqueio de benefício a que se refere o inciso I obedecerá às normas e procedimentos para a
gestão de benefícios do PBF e terá efeito sobre (01) uma parcela de pagamento do benefício a que faz jus
a família, havendo o subseqüente desbloqueio do benefício, e será aplicada a partir do segundo registro
de inadimplência quanto às obrigações previstas no art. 3.° desta Portaria.
Art. 16. A suspensão de benefício a que se refere o inciso II obedecerá às normas e procedimentos para a
gestão de benefícios do PBF e terá efeito sobre (02) duas parcelas de pagamento do benefício a que faz
jus a família, e será aplicada a partir do terceiro registro de inadimplência quanto às obrigações previstas
no art. 3.° desta Portaria.
Art. 17. O cancelamento de benefício a que se refere o inciso II obedecerá às normas e procedimentos
para a gestão de benefícios do PBF, e será imposto exclusivamente depois da aplicação acumulada de
duas suspensões a que se refere o art. 16.
§ 1.° O cancelamento do benefício terá os seguintes efeitos:
I – Cancelamento das parcelas de pagamento ainda não sacadas pela família;
II – Interrupção da disponibilização de parcelas de pagamento nos meses subsequentes;
III – Desligamento da família do PBF.
§ 2.° Uma vez cancelado o benefício, a família apenas poderá obter nova concessão, após o prazo de 180
dias do referido cancelamento (BRASIL, 2005a, p. 6).
Art. 18. A aplicação das sanções previstas no art. 14 desta Portaria deverá ser acompanhada de
notificação por escrito ao responsável legal, a ser realizada pelo município, conforme o modelo padrão
constante do Anexo I.
§ 1.° No primeiro registro de inadimplência quanto às obrigações previstas no art. 3° desta Portaria, a
família será notificada por escrito nos termos do caput, em caráter preventivo, sem que ocorra a aplicação
das sanções a que se refere o art. 14, I, II e III.
§ 2.° A notificação de que trata o § 1.° não gerará efeitos sobre o valor do benefício a ser recebido pela
família beneficiária do programa.
Art. 21. Cada registro de descumprimento das obrigações previstas no art. 3° desta Portaria será válido
por 18 (dezoito) meses.
§ 1.° Será aplicada a penalidade correspondente quando houver novo registro de descumprimento de
condicionalidade no período de vigência de um registro, previsto no caput deste artigo.
§ 2.° Decorridos 18 (dezoito) meses da emissão do registro de que trata o caput, e não havendo novo
registro nesse período, serão desconsiderados, no que se refere à aplicação de sanções gradativas, os
registros anteriores de descumprimento de condicionalidades (BRASIL, 2005a, p. 7).

Observando o texto acima citado, é possível reconhecer os efeitos corretivos que
as punições previstas pretendem desenvolver. Essas têm prazo de validade, não são
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permanentes, visto que situam os sujeitos sempre em uma posição de possível
recuperação do benefício, caso suas atitudes e comportamentos voltem a atender as
normas impostas pelo programa. É precisamente nesse aspecto que se identificam os
efeitos corretivos que tais punições pretendem desenvolver. Essas não são simples
sanções, mas se constituem como sanções normalizadoras, segundo bem definiu
Foucault, em Vigiar e Punir (2004a). O autor defende que as disciplinas inventaram um
novo tipo de funcionamento punitivo que tem seu ponto de formação nessa técnica
disciplinar a qual faz funcionar novos mecanismos de sanção normalizadora. Para ele, “a
penalidade atravessa todos os pontos, controla todos os instantes, compara, diferencia,
hierarquiza, homogeneíza: ‘Em uma palavra, ela normaliza” (FOUCAULT, 2004a, p. 153)
[Grifos do original]. No caso das políticas aqui analisadas, penso que as punições só
conseguirão normalizar e corrigir os comportamentos dos sujeitos porque elas não são
permanentes. Se tais penalidades, como o cancelamento do benefício, fossem
irreversíveis, não teriam como continuar agindo sobre a vida desses sujeitos, uma vez que
estariam excluídos de tais programas. É precisamente a possibilidade de término da
punição que a produz como mecanismo de normalização, como uma ação que conduz as
condutas dos sujeitos, porque eles sabem que, se modificarem seus comportamentos, não
permanecerão sendo punidos.
Além dos prazos estabelecidos para cada uma das punições, também existe todo
um acompanhamento das famílias que deve ser desenvolvido pelos assistentes sociais, por
intermédio dos Centros de Referência da Assistência Social — CRAS. Tal
acompanhamento fica expresso nos documentos, quando explicitam as responsabilidades
dos gestores municipais:
Art. 9.° Ao Gestor Municipal do PBF caberá:
I - articular, capacitar e mobilizar os agentes envolvidos nos procedimentos de acompanhamento do
cumprimento das condicionalidades;
II - mobilizar, estimular e orientar as famílias beneficiárias sobre a importância do cumprimento das
condicionalidades;
III - realizar o acompanhamento sistemático das famílias com dificuldades no cumprimento das
condicionalidades, avaliando as causas e promovendo, sempre que necessário, a redução da situação de
risco por meio da inserção da família em programas e ações voltados para combater os efeitos da
vulnerabilidade identificada;
IV - notificar formalmente o responsável legal da família, quando identificar o descumprimento de
condicionalidade, [...], sem prejuízo de outras formas definidas em normas complementares; e
V - encaminhar, para conhecimento da instância de controle social do programa, a relação das famílias
que devem ter o benefício cancelado em decorrência do descumprimento de condicionalidades
(BRASIL, 2005a, p. 4).

Talvez possamos dizer que as relações entre vigilância e punição no
funcionamento do Programa Bolsa Família acontecem a partir de uma espécie de
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circularidade. Primeiramente, desenvolvem-se, como vimos, práticas de vigilância e de
monitoramento das famílias, visando verificar se estão sendo cumpridas as
condicionalidades impostas pelos Programa. Após esse primeiro movimento de vigilância,
desenvolvem-se práticas de punição, em diferentes níveis e etapas, caso as famílias não
estejam cumprindo suas responsabilidades. Conjuntamente a essas práticas de punição,
novamente a vigilância é acionada permanentemente, a fim de acompanhar os efeitos
corretivos das punições nos comportamentos das famílias beneficiadas. Temos, então, em
operação, a permanência de um mecanismo disciplinar, que mantém ativo duas de suas
funções essenciais: a vigilância e a punição. Destaco que esse mecanismo disciplinar não
se desenvolve apenas sobre o corpo dos sujeitos institucionalizados, mas se realiza
mediante um movimento de circularidade que ocorre no espaço aberto e que atua sobre
as relações sociais, sobre os contatos entre as pessoas e sobre suas formas de
comportamento na sociedade. Por isso: “O velho esquema simples do encarceramento e
do fechamento — do muro espesso, da porta sólida que impedem de entrar e sair —
começa a ser substituído pelo cálculo das aberturas, dos cheios e dos vazios, das
passagens e das transparências” (FOUCAULT, 2004a, p. 14). Temos, então, a terceira via
de ação das Polícias de Assistência Social na atualidade: as práticas de vigilância e punição
como formas de governamento da conduta.
Nas discussões desenvolvidas nesta seção, tentei abordar as práticas de condução
da população que se realizam por meio da distribuição de renda, das condicionalidades e
dos mecanismos de vigilância e punição apresentados no Programa Bolsa Família. Tais
formas de intervenção sobre a vida da população foram compreendidas como estratégias
da governamentalidade neoliberal as quais articulam ações de governamento político e
ético na condução das condutas de todos e cada um. Na próxima seção, entrarei no
segundo eixo de análise, o qual se orienta, primeiro, na direção dos investimentos em
capital humano, promovidos por tais políticas, e, segundo, para a constituição de um
movimento de inclusão produtiva.

3.2.2. Os investimentos em capital humano e a
constituição da noção de inclusão produtiva
Assistencialismo, proteção social, tutela. Autonomia, desenvolvimento humano,
cidadania. Palavras que se contrapõem, a todo momento, nos documentos analisados
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neste trabalho. É recorrente, no campo da Assistência Social, a afirmação de que essas
políticas não podem ser consideradas assistencialistas, uma vez que apostam no
desenvolvimento humano e na promoção de uma maior autonomia dos sujeitos.
Frequentemente, os discursos analisados reafirmam o imperativo da autonomia,
salientando que pretendem qualificar os sujeitos beneficiários para que esses não se
tornem eternos dependentes do Estado. Tais afirmações podem ser encontradas nos
excertos destacados a seguir:
Muitos, às vezes, confundem a assistência social com clientelismo, assistencialismo ou caridade cristã, que nada têm a ver
com políticas públicas e com o compromisso do Estado com a sociedade (BRASIL, 2004, p.4) [Grifos meus].
A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, direito à seguridade social tem
duplo efeito, um o de suprir sob dado padrão pré-definido um recebimento; e outro, desenvolver capacidades
para maior autonomia. Neste sentido ela é aliada ao desenvolvimento humano e social e não tuteladora ou assistencialista,
ou ainda tão só provedora de necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende
também de capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, distribuição dos acessos a bens
e recursos, isto implica em um incremento das capacidades de famílias e indivíduos (BRASIL, 2004, p. 7)
[Grifos meus].
Uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, mas também possibilidades ou
capacidades que devem e podem ser desenvolvidas. Assim, uma análise de situação não pode ser só das
ausências, mas também das presenças até mesmo como desejos em superar a situação atual. Uma visão social capaz de
identificar forças e não fragilidades que as diversas situações de vida possua (BRASIL, 2004, p.7) [Grifos meus].
A segurança de desenvolvimento de autonomia exige ações profissionais e sociais para: a) o desenvolvimento
de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania; b) a conquista de melhores graus de
liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão, a
família e a sociedade; c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade nos laços sociais para os
cidadãos e cidadãs sob contingências e vicissitudes (BRASIL, 2005, p. 17) [Grifos meus].
O paradigma da universalização do direito à proteção social supõe a ruptura com idéias tutelares e de
subalternidade que (sub) identificam os cidadãos como carentes, necessitados, pobres, mendigos, discriminando-os
e apartando-os do reconhecimento como sujeitos de direito (BRASIL, 2005, p. 18) [Grifos meus].
O SUAS realiza a garantia de proteção social ativa, isto é, não submete o usuário ao princípio de tutela, mas à conquista
de condições de autonomia, resiliência e sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, capacitações,
serviços, condições de convívio e socialização, de acordo com sua capacidade, dignidade e projeto
pessoal e social (BRASIL, 2005, p. 18) [Grifos meus].
A dinâmica da rede socioassistencial em defesa dos direitos de cidadania:
• considera o cidadão e a família não como objeto de intervenção, mas como sujeito protagonista da rede
de ações e serviços;
• abre espaços e oportunidades para o exercício da cidadania ativa no campo social, atuando sob o princípio da
reciprocidade baseada na identidade e reconhecimento concreto; sustenta a auto-organização do
cidadão e da família no desenvolvimento da função pública (BRASIL, 2005, p. 18) [Grifos meus].
A concepção de doação, caridade, favor, bondade e ajuda que, tradicionalmente, caracterizou essa ação,
reproduz usuários como pessoas dependentes, frágeis, vitimizadas, tuteladas por entidades e organizações
que lhes “assistiam” e se pronunciavam em seu nome. Como resultado, esse segmento tem demonstrado
baixo nível de atuação propositiva na sociedade, e pouco participou das conquistas da Constituição
enquanto sujeitos de direitos (BRASIL, 2004, p. 35).

Fica explícita, nos excertos destacados, a necessidade de superar a concepção
assistencialista e clientelista que historicamente marcou o campo da Assistência Social e
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construir, no lugar disso, políticas públicas que garantam, por meio do desenvolvimento
de capacidades e habilidades dos sujeitos, o exercício da autonomia, da cidadania e da
independência pessoal. Considerando a recorrência do discurso da autonomia nos
documentos analisados, é possível compreendê-lo como expressão de princípios
democráticos pautados na liberdade e na emancipação dos sujeitos. Entretanto, no lugar
de celebrar mais uma vez tais discursos, como frequentemente observamos, gostaria de
entendê-los como pertencentes a uma racionalidade neoliberal que objetiva produzir
sujeitos autogovernados capazes de prover suas próprias necessidades e conduzir suas
próprias vidas.
Sabemos que a autonomia apresentou-se como um dos princípios mais caros à
teoria crítica, alcançando o ápice de sua expressão na obra do educador brasileiro Paulo
Freire. Para o autor (1999), a autonomia deveria se constituir em um imperativo ético e
era condição para a superação de uma consciência ingênua em direção a uma consciência
crítica. Freire (1999, p. 121) destaca que:
A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser.
Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma pedagogia da
autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e
da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas de liberdade.

O educador reafirma a necessidade de constituir sujeitos capazes de tomar suas
próprias decisões, realizar suas escolhas e responsabilizar-se por elas. Ele diz que é
“decidindo que se aprende a decidir” (FREIRE, 1999, p. 119). Nesse sentido, fica clara a
compreensão que acompanhava Freire em sua obra. A autonomia era um princípio ético
que se aprendia no exercício cotidiano da tomada de decisões e que, respeitando a
liberdade dos sujeitos, levá-los-ia a alcançar uma consciência crítica de si e de mundo. Tal
compreensão sofre uma completa inversão a partir dos estudos foucaultianos e das
perspectivas pós-estruturalistas da Educação. De acordo com Miller e Rose (2012, p. 65),
o vocabulário revivido do neoliberalismo, a partir de 1980, utiliza a linguagem da
autonomia, da liberdade e da escolha como forma de legitimação e de ação do próprio
poder político. Com essa perspectiva, a autonomia não é o nome que damos às
experiências respeitosas de liberdade dos sujeitos, “não é a eterna antítese do poder
político, mas um dos objetivos e instrumentos das mentalidades e estratégias modernas de
condução da conduta” (ROSE, 2011, p. 216). Trata-se, portanto, de compreender que a
“nossa própria ideia de sujeito humano como individuado, capaz de escolhas, com
aptidões de autorreflexão e em busca de autonomia, é um resultado de práticas de
subjetivação” (MILLER e ROSE, 2012, p. 17).
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É nesse ponto que Miller e Rose (2012) dizem que assistimos, a partir do que
estes chamam de democracias liberais-avançadas (neoliberalismo), ao nascimento de uma
nova ética do indivíduo, pautada pela responsabilização, autonomia e liberdade. Temos
nesse foco, não apenas um governo de sociedade, que fragmenta o social em grupos
distintos (por necessidades, características, valores, hábitos etc) para melhor governar,
mas também, o funcionamento de um governo dos sujeitos. Isso não significa dizer que,
no neoliberalismo, não tenhamos um governo de sociedade; pelo contrário, essa forma de
governo é característica do neoliberalismo alemão e, como vimos na seção anterior, se
mantém presente no contexto brasileiro. Podemos dizer que o governo dos sujeitos é um
governo de sociedade levado às últimas consequências, a ponto de fragmentar tão
minuciosamente o social que, além de agir sobre grupos específicos considerados de risco,
atua sobre o cada sujeito particular, responsabilizando-o sobre o gerenciamentos de suas
condições de vida. Assim,
Os seres humanos a serem governados — homens, mulheres, ricos e pobres
— agora eram concebidos como indivíduos que deviam ser ativos em seu
próprio governo. E as responsabilidades deles já não deviam ser
compreendidas como uma relação de obrigação entre cidadão e sociedade
[mas], antes devia ser uma relação de fidelidade e de responsabilidade por
aqueles dos quais mais se cuidava e a quem o próprio destino estava ligado.
Cada sujeito estava agora situado em uma variedade de redes heterogêneas e
sobrepostas de preocupação e de investimentos pessoais — para si mesmo,
para a própria família, vizinhança, comunidade e ambiente de trabalho. O que
é central para o etos das novas mentalidades e estratégias de governo — a que
eu denominei de liberal-avançadas — é um relacionamento entre estratégias
para o governo dos outros e estratégias para o governo do eu (MILLER e
ROSE, 2012, p. 109).

As Políticas de Assistência Social funcionam como estratégias dessas novas
formas de governar vinculadas a uma racionalidade política neoliberal, justo porque
articulam o eixo político — governo dos outros — e o eixo ético — governo de si. Nas
análises realizadas na sequência deste texto, veremos que as ações desenvolvidas por tais
programas objetivam produzir uma série de investimentos nos sujeitos com o intuito de
torná-los capazes de governar suas próprias vidas e de fazer escolhas coerentes com suas
necessidades individuais e com a seguridade coletiva. Vemos, aí, a ambivalência que a
noção de autonomia adquire no neoliberalismo, já que essa funciona como condição para
um melhor governamento dos sujeitos. Para que o sujeito se torne autônomo, ele precisa
ser alvo de uma série de práticas de subjetivação que o tornem capaz de governar e
gerenciar a sua própria existência. Dessa forma, o discurso da autonomia, apresentado
nos documentos, vincula-se a um movimento de convocação e convencimento para que
cada sujeito realize investimentos em si mesmo, na sua formação, nas suas habilidades e
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competências. Nesse sentido, o sujeito autônomo passa a ser entendido como um
empresário de si mesmo “que faz um certo número de despesas de investimentos para
obter certa melhoria” (FOUCAULT, 2008a, p. 317). Ser empresário de si significa lançar
uma visão empreendedora sobre sua vida e assumir-se como o único responsável pelo seu
sucesso ou pelo seu fracasso.
É neste ponto que vemos reaparecer e, ao mesmo tempo, reconfigurar-se a
figura do Homo œconomicus. Como já vimos no capítulo anterior, há um deslocamento no
Homo œconomicus do liberalismo clássico, sujeito da troca e do intercâmbio, para o Homo
œconomicus do neoliberalismo, que se constitui no sujeito empresário de si mesmo, um
sujeito empreendedor, ou, para usar uma expressão de Gadelha (2009), um indivíduomicroempresa. Esse deslocamento na figura do Homo œconomicus está associado à
emergência do que alguns autores, tais como Michael Peters (1994), Osvaldo López-Ruiz
(2007) e Silvio Gadelha (2009), têm chamado cultura da empresa ou do
empreendedorismo. López-Ruiz (2007), por exemplo, postula que, para a continuidade
do capitalismo, torna-se imprescindível o surgimento do empreendedorismo como um
fenômeno de massa que faz ressurgir a figura do empreendedor, agora não mais como um
atributo de alguns poucos, mas como a atitude de um povo. Dessa forma, podemos
visualizar, a partir da lógica neoliberal, a disseminação da figura do empreendedor pela
sociedade, visto que ela não mais aparece apenas vinculada aos executivos das
transnacionais, às grandes corporações ou aos empresários de sucesso, mas como uma
atitude que deve ser desenvolvida por todos os sujeitos contemporâneos. Laymert Garcia
dos Santos (2008, p. 13) destaca que a racionalidade neoliberal “toma a figura do
executivo como matriz de uma conduta a ser disseminada pela sociedade inteira”. Nesse
ponto, podemos perceber as relações dessa cultura do empreendedorismo com as
Políticas de Assistência Social, já que tal cultura não se restringe a alguns poucos, mas
deve ser tomada como uma forma de vida, como uma verdade que conduz os modos de
existência na sociedade contemporânea. Ao se constituir como uma verdade dos nossos
tempos, o empreendedorismo cria novas subjetividades que aparecem em estreita
consonância

com a

racionalidade

neoliberal. Trata-se

de

uma

subjetividade

microempreendedora que não gerencia apenas investimentos financeiros a serem
aplicados em grandes corporações ou em negócios de diferentes ramos empresariais.
Trata-se, de fato, de um tipo de sujeito capaz de gerenciar e decidir sobre investimentos
que realizará em si mesmo, tomando suas habilidades e competências como um tipo de
capital. Os investimentos aqui não são financeiros, mas são investimentos de tempo, de
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qualificação, de estudos para melhorar o capital humano, intelectual e social de cada
indivíduo que agora se constitui na sua própria empresa. É por isso que ocorre o
deslocamento na figura do Homo œconomicus que agora passa a ser um empresário de si
mesmo, como é esclarecido em:
Enquanto empresário de si, o indivíduo tem que submeter sua propriedade às
normas estabelecidas pelo mercado e deve pensar-se a si mesmo como um
empreendimento: é necessário então investir em sua formação, em suas
relações —seu networking —, cotar no mercado — não só buscar emprego!
—, desenvolver suas capacidades e agregar valor a sua carreira (LÓPEZRUIZ, 2007, p. 69).

É por considerar que o próprio sujeito possa se transformar em empresa e que
os investimentos possam se direcionar para habilidades e competências humanas que se
torna possível realizar uma associação entre cultura do empreendedorismo e Políticas de
Assistência Social. Tal associação também aparece vinculada a um deslocamento na
própria noção de capital, a partir a emergência da Teoria do Capital Humano
desenvolvida pelos neoliberais norte-americanos da Escola de Chicago. O primeiro deles,
segundo Foucault (2008a), foi Theodor Schultz, ao lançar o livro, Investimento em capital
humano, em 1971, quase concomitante ao lançamento do livro de Gary Becker com o
mesmo título. Em 1975, Jacob Mincer publica um livro no qual analisa a escola e o
salário, mas antes disso já havia utilizado a expressão capital humano. Foucault (2008a, p.
302) destaca que essa teoria representa dois processos:
Um que poderíamos chamar de incursão da análise econômica num campo até
então inexplorado e, segundo, a partir daí e a partir dessa incursão, a
possibilidade de reinterpretar, em termos econômicos e em termos
estritamente econômicos, todo um campo que, até então, podia ser
considerado, e era de fato considerado não econômico.

Nesse sentido, o comportamento humano, a capacidade dos indivíduos de
realizarem determinadas tarefas, suas habilidade e aptidões, seu conhecimento, tudo isso
que, antes, era compreendido como pertinente a âmbitos não econômicos, passa a ser
visto agora como elementos da econômica e se apresentam como uma forma de capital
que necessita de determinados investimentos para gerar uma renda, um lucro, um retorno
financeiro futuro. Para Foucault (2008a), a renda é o rendimento de um capital e o capital
é a fonte de uma renda futura. Sendo o sujeito seu próprio capital, ele mesmo se torna a
fonte de sua renda. Justamente por isso, considerando tal lógica, é que as Políticas de
Assistência Social passam a ser condicionadas à realização de determinados investimentos
em capital humano, objetivando a garantia de uma renda futura e, consequentemente, a
independência dos sujeitos beneficiários dos programas sociais. Assim, a distribuição de
renda mínima às famílias beneficiárias dos programas sociais pode ser compreendida
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como uma medida de emergência que possa sustentar as necessidades básicas desses
sujeitos, enquanto realizam investimentos em si mesmos para serem capazes de, no
futuro, obterem suas rendas de forma independente. De acordo com os estudos de Rose
(2011, p. 224), “o apoio financeiro não mais acontece sob a forma de benefícios
concedidos a requerentes como uma questão de direito, o que se vê agora são subsídios,
pagos a clientes através de um contrato”, por meio do qual é imposto aos sujeitos que
realizam um trabalho sobre si mesmos, investindo em seus capitais humanos inatos ou
adquiridos.
Analisando o funcionamento dessas condicionalidades impostas pelo contrato
que as Políticas de Assistência Social acabam assinando com as famílias beneficiárias, foi
possível perceber uma centralidade nos investimentos em capitais humanos que se
apresentam a partir de três formas bem específicas. À primeira delas denominei
estratégias de investimento em capitais humanos inatos, as quais se desenvolvem, sobretudo,
a partir da área da saúde e acontecem ainda no decorrer da gestação das mães, com o
intuito de garantir o nascimento de uma criança saudável, forte e, consequentemente, com
potencial produtivo para contribuir futuramente com o crescimento econômico da
sociedade. O segundo conjunto de estratégias relaciona-se a investimentos em capitais
humanos adquiridos e tem como alvo o que chamei de capitais-infantis. São estratégias de
investimento desenvolvidas, predominantemente, pelo campo da Educação e que têm o
objetivo de produzir, nos sujeitos infantis, aprendizagens úteis para que possam ter uma
vida futura independente dos benefícios financeiros repassados pelo Estado. A terceira
forma de investimentos, também se volta para capitais humanos adquiridos, mas tem
como alvo os sujeitos jovens e adultos e se desenvolve a partir das relações com mundo
do trabalho. Tais estratégias, que denominei investimentos nos capitais humanos recuperáveis,
pretendem desenvolver habilidades e competências naqueles sujeitos que ocupam posição
de improdutividade na sociedade, para que estes possam sair dessa posição e ingressar no
mercado de trabalho, conseguindo produzir fluxos de renda para garantir suas próprias
necessidades e gerenciar sua existência. Vejamos isso com um pouco mais de atenção.
Começamos, então, pelos investimentos nos capitais humanos inatos ou
biológicos. Foucault (2008a), em Nascimento da biopolítica, faz referência a tais elementos do
capital humano, tematizando a genética e a produção de um capital humano
biologicamente melhor, quando os progenitores portarem também um bom capital.
Temos, assim, do tema da reprodução. No que concerne aos documentos analisados
nesta investigação, não é propriamente o tema da reprodução que encontramos, ou o da
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busca de parceiros vigorosos para a produção e melhoramento do capital humano
hereditário. O que encontramos presente nos documentos analisados remete aos cuidados
que as mães devem realizar no decorrer do período da gestação e que podem, também,
ser compreendidos como investimentos nas qualidades inatas e biológicas do capital
humano do futuro bebê. Essas práticas podem ser visualizadas no Benefício Variável à
gestante, criado em 2011, como complemento ao Programa Bolsa Família, assim como
nas condicionalidades impostas pelo próprio PBF:
O Programa Bolsa Família (PDF), criado pela Lei n.º 10.836/2004, constitui uma política intersetorial
voltada ao enfrentamento da pobreza e à eliminação das famílias em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. Entra as modalidades de benefício está prevista nesta lei a concessão do benefício
variável, com limite máximo de valor a ser pago de acordo com a composição familiar. O Benefício
Variável é de caráter temporário, direcionado às unidades familiares que se encontram em situação de
pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 e 12
anos e/ou adolescentes até 15 anos (BRASIL, 2011c, p. 1).
O Benefício Variável à gestante e o Benefício Variável nutriz tem como objetivo aumentar a proteção à mãe e o bebê
durante a gestação e dos primeiros meses de vida da criança, elevando a renda familiar em duas fases
essenciais do crescimento e desenvolvimento da criança, a fase do desenvolvimento intrauterino e a
primeira infância (BRASIL, 2011c, p. 2) [Grifos meus].
A concessão do benefício será feita a partir da informação da situação gestacional registrada no Sistema
de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, o mesmo Sistema utilizado para o registro do
acompanhamento das condicionalidades da saúde. O registro nesse sistema deverá ser feito assim que as
gestantes forem identificadas, independente do estágio da gravidez. Para a concessão do benefício não
será verificado se a gestante iniciou ou não o pré-natal. Contudo, é importante observar que para a família
continuar a receber o benefício é necessária a realização do pré-natal, isto é, comparecer às consultas e fazer os exames
solicitados, bem como cumprir as demais condicionalidade do PBF (BRASIL, 2011c, p. 3) [Grifos meus].
O Ministério da Saúde recomenda seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente uma no primeiro
trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação, além de uma consulta no
puerpério (BRASIL, 2011, p. 3).
O benefício será concedido por 9 parcelas consecutivas, independente do mês que a informações entrar
na base. Por exemplo, se a mulher foi identificada como gestante no quarto mês de gestação, receberá os
cinco meses seguintes da gravidez e receberá por mais quatro meses completando, assim, as 09 parcelas
(BRASIL, 2011, p. 5).
Art. 6.º São definidas como responsabilidades das famílias atendidas no Programa Bolsa Família:
I - para as gestantes e nutrizes, no que couber;
a) inscrever-se no pré-natal e comparecer às consultas na unidade de saúde mais próxima de sua residência, portando o
cartão da gestante, de acordo com o calendário mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde;
b) participar de atividades educativas ofertadas pelas equipes de saúde sobre aleitamento materno e
promoção da alimentação saudável (BRASIL, 2004d, p. 3) [Grifos meus].

Como vimos, não temos aqui o tema da reprodução, mas tais estratégias não
deixam de ser investimentos em um capital humano mais vigoroso, forte e sadio, portanto
em elementos biológicos e inatos desse capital. Tais investimentos são realizados pelos
cuidados destinados à mãe no decorrer da gravidez. Schultz (1973, p. 42) ressalta que uma
das cinco categorias de maior importância do capital humano refere-se aos “recursos
relativos à saúde e serviços, concebidos de maneira ampla de modo a incluir todos os
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gastos que afetam a expectativa de vida, vigor e capacidade de resistência, e a vitalidade de
um povo”. Desse modo, podemos compreender que as condicionalidades do âmbito da
saúde, no que concernem aos cuidados com a gestante, constituem-se no que chamo
estratégias de investimento nos capitais humanos biológicos ou inatos. A preocupação de tais políticas
volta-se para o fortalecimento da vida biológica e para o seu prolongamento. Tal
preocupação tem como objetivo diminuir a mortalidade materna e infantil, oportunizando
mais chances de nascer uma criança com as condições de uma vida longa e saudável. Eis,
aí, a biopolítica em todo o seu esplendor.
Nesse sentido, podemos identificar a incursão de aspectos biológicos no campo
econômico. Schultz (1987, p. 51) considera que
[...] os ganhos na situação da saúde e na duração mais longa da vida também
implicam aumentos na produtividade dos trabalhadores como consequência
de uma participação mais longa na força de trabalho, maior capacidade física
para trabalhar e menos perda de tempo de trabalho por motivo de doenças.
[...] Numa sociedade em que a vida é curta, a força de trabalho perde salários
ínfimos. O trabalho é duro e a vida é difícil. Quando a vitalidade é baixa,
abunda o analfabetismo e as pessoas definham. Ocorre uma virada para um
futuro melhor quando aumenta a duração da vida. Os incentivos tornam-se
vantajosos. O investimento em mais ensino escolar e o tempo gasto no
trabalho tornam-se mais produtivos.

Com base nisso, fica claro que os investimentos em capitais humanos inatos são
uma forma de intervenção, antes mesmo do nascimento, para que o feto nasça mais forte,
seja mais vigoroso e possa viver mais. Vivendo mais, será possível intervir continuamente
sobre ele, qualificando seus capitais humanos adquiridos, elementos presentes nas
estratégias desenvolvidas pela segunda e pela terceira forma de investimentos constantes
nas políticas aqui analisadas.
O segundo conjunto de investimentos em capital humano, presentes nos
documentos pesquisados, dirige-se aos investimentos realizados nos capitais humanos
infantis, os quais se desenvolvem, predominantemente, por meio de investimentos
educacionais. Tais investimentos se apresentam como mola propulsora para a
constituição do futuro Homo œconomicus do neoliberalismo, pois ser empresário de si
implica desenvolver uma ampla gama de atividades que requerem uma aprendizagem
prévia, exatamente por serem baseadas em habilidades e competências. Nesse sentido, a
aprendizagem assume grande centralidade na sociedade contemporânea e, por isso, uma
excessiva importância é atribuída à educação nos dias de hoje. Essa importância se torna
evidente, quando observamos os documentos aqui analisados: esses não só colocam a
educação como uma das condicionalidades impostas pelos programas sociais, mas
também, e sobretudo, apresentam estratégias que possibilitam a inserção da criança, o
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mais cedo possível, nos processos educacionais, investindo nos capitais-infantis, já na mais
tenra idade. Vejamos como esse princípio neoliberal de investimento nos capitais-infantis,
se materializa nos documentos.
[...] constitui fundamento do Programa Bolsa Família a associação de transferência de renda ao direito básico de
acesso à educação e permanência na escola:
- considerando que a concretização do direito à educação compreende responsabilidades tanto por parte
do Estado quanto da sociedade e dos indivíduos, cabendo à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios o papel de oferecer os serviços básicos de educação, de forma digna e com qualidade,
elemento fundamental para inclusão social das famílias beneficiadas;
- considerando que a escola é um espaço de construção de conhecimento, formação humana e proteção social às crianças e
adolescentes e que o baixo índice de freqüência escolar é um dos indicadores de situação de risco que deve ser
considerado na definição de políticas de proteção à família.
- considerando que há necessidade de intervir nos baixos índices de freqüência e evasão escolar no ensino
fundamental que são relacionadas com a situação socioeconômica e cultural das famílias, dentre outras
situações que interferem no desenvolvimento integral do aluno (BRASIL, 2004c, p. 1) [Grifos meus].
Art. 3.º O cumprimento das condicionalidades de que trata o art. 2.° dependerá da realização, pelas
famílias beneficiárias do PBF, no que couber, das seguintes atividades:
I – No que se refere às condicionalidades da área de educação:
a) efetivar, observada a legislação escolar vigente, a matrícula escolar das crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
em estabelecimento regular de ensino;
b) garantir a freqüência escolar de no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária mensal do ano
letivo, informando sempre à escola quando da impossibilidade de comparecimento do aluno à aula,
apresentando, se existente, a devida justificativa; e
c) informar, de imediato, sempre que ocorrer mudança de escola dos dependentes de 06 a 15 anos,
para que seja viabilizado e garantido o efetivo acompanhamento da freqüência escolar (BRASIL,
2005a, p. 2) [Grifos meus].
Art. 2.º A freqüência escolar deverá ser apurada mensalmente pelos estabelecimentos regulares de ensino
para verificação do índice mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária mensal.
§ 1.º O índice percentual da freqüência escolar mensal do aluno será calculado com base nos dias letivos
do calendário escolar de cada sistema ou estabelecimento de ensino.
§ 2.º As horas cumpridas pelos alunos em atividades complementares, em caráter de jornada escolar
estendida, não serão consideradas para efeito de apuração da freqüência escolar.
§ 3.º A obtenção, pelos alunos, de índices mensais de freqüência escolar inferiores a 85% (oitenta e cinco
por cento) deverá ser avaliada pelo dirigente do estabelecimento de ensino, com vistas à comunicação aos
pais ou responsáveis no sentido de restabelecer a freqüência mínima e, conforme o caso, informar ao
Conselho Tutelar para as medidas cabíveis (BRASIL, 2004c, p. 2) [Grifos meus].
Definem-se para o responsável legal das famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família as seguintes
responsabilidades:
I. efetivar, observada a legislação escolar vigente, a matrícula escolar em estabelecimento regular de
ensino;
II. garantir a freqüência escolar de no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária mensal do
ano letivo;
III. informar imediatamente à escola, quando da impossibilidade de comparecimento do aluno à aula,
apresentando, se existente, a devida justificativa da falta (BRASIL, 2004c, p.4-5).
Art. 1.o O art. 2.o da Lei n.o 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2.o - IV - o benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância, no limite de 1 (um)
por família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que,
cumulativamente:
a) tenham em sua composição crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade; e
b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III
igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita (BRASIL, 2012a, p. 1)
Art. 2.o São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Municípios e ao Distrito Federal, com
a finalidade de prestar apoio financeiro à ampliação da oferta de Educação Infantil, em novas turmas, na forma desta
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Lei (BRASIL, 2012a, p.1) [Grifos meus].
Art. 4.o São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Municípios e ao Distrito Federal com a
finalidade de prestar apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da Educação Infantil para o
atendimento em creches de crianças de 0 (zero) a 48 (quarenta e oito) meses cadastradas no Censo Escolar da
Educação Básica cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, nos termos da Lei n.o
10.836, de 9 de janeiro de 2004 (BRASIL, 2012a, p. 2) [Grifos meus].

Nos excertos transcritos acima, podemos reconhecer não só uma centralidade na
educação como um setor-chave para os investimentos em capitais humanos, mas,
sobretudo, uma ênfase na criança pequena, em especial na inserção desta, cada vez mais
cedo, nas escolas. Isso pode ser visto em uma série de programas, ações e políticas
implementadas nos últimos anos no Brasil, em que a pequena infância passa a ser o alvo
principal de investimentos. Entre essas iniciativas, podemos citar a Ação do Brasil
Carinhoso que integra o Plano Brasil sem Miséria e funciona como uma complementação
do Programa Bolsa Família. A ação evidencia três eixos de atuação: a renda mínima, que
repassa o valor de R$70 para aquelas famílias que já recebem o Bolsa Família e que têm
em sua composição crianças entre zero e seis anos; a ampliação do acesso de crianças a
creches, que se dá por meio da construção de novas creches vinculadas ao programa Próinfância e também por um aumento de 50% no valor por aluno repassado pelo FUNDEB
às creches que atenderem crianças do Programa Bolsa Família; e o terceiro eixo, que se
vincula aos cuidados adicionais com a saúde, desenvolvido por meio da distribuição de
doses de vitamina A, ferro e medicação gratuita contra asma. Além disso, não se pode
deixar de mencionar a recente alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que, a
partir de 2016, torna obrigatória a matrícula das crianças de quatro anos na pré-escola.
Lançando um primeiro olhar para essas práticas, parecia estar claro para mim que
havia ali uma centralidade na infância, visto que tais investimentos em capital humano
tomavam-na como foco principal dessas atuações. Contudo, logo percebi que o foco
dessas ações não se direciona para a criança ou para a infância, mas para os rendimentos
futuros ou os retornos econômicos que esses capitais-infantis produzirão para a sociedade.
A infância é o meio para atingir o retorno desses investimentos. Por isso, tais práticas não
tomam apenas a infância como instância privilegiada para os investimentos em capital
humano, mas, acima de tudo, pautam-se pela verdade do “quanto mais cedo melhor”.
Parece haver um retorno e, ao mesmo tempo, uma reconfiguração das práticas
assistencialistas e compensatórias que, por muito tempo, sustentaram as propostas de
educação para a primeira infância. A diferença é que tais práticas inscrevem-se, agora,
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numa racionalidade política neoliberal sustentada por princípios da competitividade e da
produtividade que justificam a precocidade das intervenções sobre a primeira infância.
Bujes (2012, p. 9) esclarece que estamos vivemos um deslocamento importante no
que se refere à educação das crianças pequenas e, eu acrescentaria da educação em geral.
Trata-se de uma “perspectiva de educação das crianças que se desloca da educação como
direito, para a educação como investimento, de claro perfil economicista”. Ao analisar as
proposições de um grupo de economistas que sustentam a proposta da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) no que tange às políticas de
desenvolvimento integral da primeira infância, a autora destaca o discurso do economista
Ricardo Paes e Barros, o qual estabelece estreita vinculação com a necessidade de
intervenções cada vez mais precoces no que chamei aqui de capitais-infantis. Nas palavras
do economista:
Os primeiros anos de vida são críticos para o desenvolvimento da inteligência,
da personalidade e do comportamento social. Como ressaltado por Heckman
et alli (2005), os investimentos em capital humano são complementares e
quanto melhor a atenção nos primeiros anos de vida, maior será a capacidade
das crianças no aproveitamento das oportunidades educacionais futuras e
menores serão os custos envolvidos na garantia dessas oportunidades [...]
quanto mais cedo forem realizados os investimentos em capital humano, mais
longo será o período em que se pode beneficiar dele e, portanto, maior será o
retorno desses investimentos (BARROS, 2011, p. 2).

Quando destaquei anteriormente que a centralidade dessas ações não se
situa na infância, estava querendo apontar um entendimento bastante antigo, que já podia
ser encontrado nos Diálogos de Platão, como bem apontou Walter Kohan (2003). Esse
autor realiza uma investigação filosófica nos escritos de Platão, precisando que, nesses
textos clássicos, já havia marcas de um certo entendimento de infância. Assim, se
problematiza “uma visão já consolidada entre os historiadores da infância —
particularmente desde o já clássico História Social da Infância e da Família, de Philippe
Ariès —, segundo a qual a infância seria uma invenção moderna e ela não teria sido
‘pensada’ pelos antigos enquanto tal” (KOHAN, 2003, p. 11).
Após essa observação pertinente, vale ressaltar o que nos interessa de fato aqui:
uma das marcas apontadas por Kohan (2003, 2003a) denominada “infância como pura
possibilidade”. As compreensões acerca da presença desta marca na Antiguidade,
descritas pelo filósofo parecem conectadas com o que observamos na atualidade.
Obviamente, não são as mesmas marcas, e, com isso não quero dizer que o pensamento
platônico sobre a infância se manifesta igualmente nos dias de hoje. Defendo, sim, que é
possível encontrarmos continuidades que se reconfiguram em uma época como a nossa.
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Kohan (2003a, p. 27) lembra que o problema de Platão era “entender, enfrentar e reverter
a degradação cultural, política e social da Atenas de seu tempo”. Diante disso, Platão
compreende que a chave para resolver tal problema era educativa, pois seria por meio da
educação das crianças que se poderia construir uma polis melhor e mais justa. Por
conseguinte, fica claro que, para Platão, a ocupação com a educação das crianças deve se
dar não pelo que elas são no presente, mas pelo que elas poderão vir a ser no futuro.
Sobre essa questão, Platão ainda corrobora: “é fundamental que nos ocupemos das
crianças e de sua educação, não tanto pelo que os pequenos são, mas pelo que deles
devirá, pelo que se gerará em um tempo posterior. (KOHAN, 2003a, p. 39). Eis porque
Kohan (2003a) destaca que, entre as marcas da infância encontradas no pensamento
platônico, uma é a “infância como pura possibilidade”:
A princípio, essa visão da infância parece extraordinariamente positiva,
poderosa: dela pode devir quase qualquer coisa; dela, quase tudo pode ser.
Contudo, essa potencialidade, esse ser potencial, esconde, como contrapartida,
uma negatividade em ato, uma visão não afirmativa da infância. Ela poderá ser
qualquer coisa. O futuro esconde um não ser nada no presente. Não se trata
de que as crianças já são, em estado de latência ou virtualidade, o que irá devir;
na verdade, elas não têm forma alguma, são completamente sem forma,
maleáveis e, enquanto tais, podemos fazer delas o que quisermos (KOHAN,
2003a, p. 40).

Obviamente, visualizamos, nos dias de hoje, entendimentos acerca da infância
bastante diversos daqueles encontrados na Antiguidade. Atualmente, e é preciso dizer,
desde a emergência da Era Moderna, muitos saberes foram construídos sobre a infância
entendendo-a como uma etapa com suas especificidades e características próprias. Tais
saberes ao descrever seus processo de desenvolvimento, definir suas etapas e explicar seus
atributos, criam, constroem e inventam, se vocês quiserem, aquilo que convencionamos
chamar infância moderna. Porém, mesmo havendo “bibliotecas inteiras que contêm tudo
o que sabemos das crianças e legiões de especialistas que nos dizem o que são, o que
querem e do que necessitam” (LARROSA, 1998, p. 229), ainda parece haver uma visão da
infância como possibilidade, preocupada com os retornos futuros que essas crianças
podem produzir para a sociedade. Os investimentos desenvolvidos nos capitais-infantis,
como visto anteriormente, são considerados condição fundamental não mais para
construir uma polis mais justa, como na Antiguidade, mas para construir um país mais
produtivo e mais desenvolvido economicamente. Lembremos as palavras de Schultz
(1973, p. 10): “uma classe particular de capital humano, consistente do capital configurado
na criança, pode ser a chave de uma teoria econômica da população”. Com isso, não
quero apontar uma continuidade da compreensão da infância como pura possibilidade, tal
como ela se materializou nos Diálogos de Platão, mas especialmente destacar que tais
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entendimentos se reconfiguram na atualidade, sob outras lógicas e com objetivos bastante
distintos.
Pensando na atualidade, podemos dizer que esses investimentos, desenvolvidos
cada vez mais cedo, nos capitais-infantis, podem ser compreendidos como estratégias de
prevenção de um tipo de sujeito indesejável para o funcionamento da sociedade atual. São
práticas que agem por antecipação, atuando sobre os sujeitos antes de se constituírem
como dependentes, desempregados e futuros beneficiários dos programas sociais. Esses
dois primeiros conjuntos de investimentos em capital humano — capitais biológicos inatos e
capitais-infantis adquiridos — que podemos observar nos documentos analisados, são
estratégias que pretendem gerenciar futuros problemas sociais os quais podem ser
produzidos, caso esses capitais humanos não sejam acompanhados desde a gravidez,
assim como nos seus primeiros anos de vida. Vimos que tais investimentos se efetivam,
predominantemente, por meio da educação, seja a educação da criança desde a mais tenra
idade, seja a educação e a instrução da mãe durante a gestação, para que possa oferecer os
cuidados necessários ao filho. Tudo isso, então, são formas de gerenciamento de
problemas que ainda não existem de fato, mas que poderão existir e que podem ser
evitados e prevenidos por meio de tais investimentos.
Cabe, no entanto, lembrar que há, ainda, um terceiro conjunto de investimentos
em capital humano, os quais não se relacionam à prevenção de determinados problemas
sociais, mas que agem de uma forma paliativa sobre problemas já existentes. Trata-se do
que chamo investimentos em capitais humanos recuperáveis. Nesse tipo de capital, os sujeitos
ocupam posições de improdutividade na sociedade, são alvo de programas de distribuição
de renda e se constituem como dependentes do Estado. Fica evidente, a partir do exposto
até aqui, que o alvo principal das estratégias de investimento em capitais humanos, na
Contemporaneidade, não recai sobre esse terceiro grupo e, sim, sobre seus filhos que
podem construir para si mesmos um futuro diferente. Mesmo assim, tais políticas
apresentam algumas ações de qualificação para esse terceiro grupo, constituído por jovens
e adultos, na maioria desempregados e sem fonte de renda. Essas ações podem ser
pensadas como formas mais imediatas de obtenção de um retorno para o Estado de seus
investimentos. Ou seja, oferece-se qualificação, treinamento ou possibilidade de geração
de renda para que jovens e adultos tenham condições de ingressar, imediatamente, em
atividades produtivas. Os investimentos em capitais humanos desenvolvidos nos dois
grupos mencionados anteriormente são investimentos de longo prazo, os quais precisarão
esperar essas crianças crescerem para obter o seu retorno. Essa terceira forma de
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investimentos, diferentemente das anteriores, tem como alvo sujeitos jovens e adultos,
age de maneira mais imediatista e se desenvolve a partir das relações com mundo do
trabalho. Vejamos como isso aparece nos documentos:
A Assistência social tem por objetivos: [...] III – a promoção da integração no mercado de trabalho (BRASIL,
1993, p. 1).
A experiência acumulada da área mostra que é preciso articular distribuição de renda com trabalho social
e projetos de geração de renda com as famílias (BRASIL, 2004, p. 41).
Estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza
(BRASIL, 2004b, p .2).
Gerar ocupação e renda para os mais pobres, entre 18 e 65 anos de idade, mediante cursos de qualificação
profissional, intermediação de emprego, ampliação da política de microcrédito e incentivo à economia
popular e solidária, beneficiando dois milhões de brasileiros (BRASIL, 2011, p. 11).
Oferta de mais de 200 tipos de cursos por meio das escolas técnicas, pelo Sistema S e outras redes. Os cursos são
certificados, gratuitos e o aluno recebe material pedagógico, lanche e transporte (BRASIL, 2011, p. 12).

Estimular a emancipação sustentada das famílias, articular programas sociais com
projetos de geração de renda, ofertar uma variedade de cursos e qualificações: essas
iniciativas mostram os investimentos em capital humano dispensados para esse terceiro
grupo. Não importa se tais sujeitos tiveram seus capitais humanos corrompidos pela falta
de investimentos em sua formação na infância, pela falta de oportunidades de emprego
ou qualificação, pela preguiça, vadiagem ou criminalidade. Para todos eles, independente
das situações que os levaram a assumir essa posição social, são oferecidas possibilidades
paliativas de remediar e de corrigir suas condições de vida. Nesse contexto, como bem
lembra Foucault (2008a), “pouco importa a distinção que a governamentalidade ocidental
procurou por tanto tempo estabelecer entre os bons e os maus pobres, os que não
trabalham voluntariamente e os que estão sem trabalho por razões involuntárias”. O autor
explicita que não é essa a preocupação de uma política social, uma vez que ela atende
tanto aos “bons” pobres, quanto aos “maus” pobres, sem fazer distinção. O que interessa
é saber se esse sujeito está ou não abaixo do nível social, econômico e de consumo
considerado minimamente decente e, caso se encontre abaixo desse patamar, deve-se
oferecer possibilidades para que ele possa se incluir nos mecanismos que dão sustentação
aos jogos do mercado.
Essas possibilidades de inclusão no jogo do mercado se concretizam por meio de
dois eixos aqui analisados: o primeiro, como já vimos, é a simples transferência de uma
renda que permita aos sujeitos ingressar, mesmo que minimamente, na dinâmica
econômica da sociedade atual. Isso significa falar de uma inclusão garantida pelo Estado e
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que ocorre pelo âmbito econômico. Assim, o Estado, pelo repasse de uma verba, oferece
condições mínimas para que determinados sujeitos possam garantir suas necessidades
econômicas básicas e consigam se manter em gradientes de inclusão diferenciados na
sociedade. O segundo eixo vai para uma direção diferente e se desenvolve por meio tanto
das condicionalidades impostas pelos programas sociais, quanto pelas ofertas dos cursos
de qualificação aos jovens e adultos, ambos entendidos aqui como investimentos em
capital humano. Nessa perspectiva, falamos de uma inclusão que é garantida pelo próprio
sujeito, a partir dos investimentos que ele produz em si mesmo e que extrapola o âmbito
econômico, fazendo com que uma série de atributos humanos se constitua numa forma
de capital.
Ainda no que se relaciona a esse segundo eixo, cabe salientar que a
obrigatoriedade do cumprimento de determinadas condicionalidade imposta pelas
Políticas de Assistência Social recai com mais ênfase sobre a infância o que não excluí o
princípio da condicionalidade para jovens e adultos. Isso mostra apenas que tais
investimentos em capital humano apresentam uma ênfase na criança, ou no que chamei
aqui de capitais-infantis. No entanto, ao mesmo tempo, elas não desconsideram as
intervenções que podem ser realizadas sobre os sujeitos jovens e adultos, ou melhor,
sobre aqueles capitais humanos que já se deterioram com o tempo e a falta de
qualificação. Também para estes são pensadas várias maneiras de intervenções.
Parece-me que tanto o primeiro eixo (repasse de renda mínima), quanto o
segundo (investimentos em capitais humanos nos três grupos aqui destacados) se
apresentam como formas de garantir a inclusão desses sujeitos na dinâmica competitiva.
Ninguém pode ficar fora dos mecanismos de concorrência que regulam o neoliberalismo
e as mínimas condições precisam ser garantidas para que isso se efetive, seja por meio das
condições econômicas (repasse de renda mínima), seja por meio do desenvolvimento de
habilidades e competências que permitam aos sujeitos concorrerem entre si (capital
humano).
Parece ser essa a tônica desses discursos que vinculam a Assistência Social e os
investimentos em capital humano. Já, desde cedo, podemos dizer que todos esses
investimentos pretendem constituir sujeitos mais preparados para ingressar nas malhas
competitivas que regulam um Estado neoliberal. Nesse terceiro grupo, isso se torna ainda
mais evidente, quando os discursos do âmbito empresarial aparecem com muita força.
Não se está falando aqui na criação de grandes corporações, mas em pequenos negócios
nos quais cada sujeito pode investir para obter sua renda. Tais negócios podem girar em
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torno do aprendizado de um ofício, de fazer da sua terra algo produtivo que lhe gere uma
renda, ou, ao fim e ao cabo, fazer de si mesmo seu próprio empreendimento para obter
lucros futuros. Com essa percepção, podemos concordar com o que segue:
O empreendedorismo econômico deve substituir a regulação, assim como
agentes ativos que buscam maximizar sua própria vantagem são tanto o lugar
legítimo de decisões sobre seus próprios negócios quanto os mais eficazes no
cálculo de ações e resultados. E, de maneira mais geral, o empreendedorismo
ativo deve suplantar a passividade e a dependência da solidariedade
responsável a medida que os indivíduos são encorajados a lutar para otimizar
sua própria qualidade de vida e a de suas famílias (MILLER e ROSE, 2012, p.
101).

Isso significa situar os sujeitos em uma posição de atividade permanente e de
responsabilidade por sua condição de vida. O Estado poderá oferecer paliativos, mas será
o próprio sujeito o responsável por sair dessa condição de pobreza; ele só conseguirá isso
se investir em si mesmo, fazendo de si e de suas habilidades e competências o seu próprio
empreendimento. Lopes (2009) lembra que a primeira regra do jogo econômico do
neoliberalismo é manter-se sempre em atividade. Essa regra encontra-se extremamente
articulada com a cultura do empreendedorismo, em vista de que a permanente atividade
sobre si mesmo é a condição para o funcionamento do empreendedorismo como uma
forma de vida na atualidade. Mesmo o desempregado deve ser um sujeito em permanente
atividade, uma atividade que não se refere à prestação de um serviço para outro, mas uma
ocupação consigo mesmo, com investimentos que ele realiza em suas próprias habilidades
e competências. Se analisarmos tal situação, o desempregado “permanece sempre
empregado pelo seu próprio empreendimento” (GORDON, 1991, p. 44). Trata-se,
portanto, de uma nova forma de governar, instituída no neoliberalismo, mas que vai,
pouco a pouco, refinando suas formas de intervenção sobre a vida dos sujeitos.
Como aprendemos com Foucault (2008a), o neoliberalismo não é um governo
econômico, é um governo de sociedade, um governo que tem de intervir sobre a
sociedade mesma, para que os mecanismos concorrenciais, em cada instante e a cada
ponto da espessura social, possam exercer o papel de reguladores. Para que a competição
se constitua como o mecanismo regulador do neoliberalismo, é fundamental intervir
sobre cada ponto da espessura social, ou sobre cada sujeito. É por isso, que, levado às
últimas consequências, o neoliberalismo pode ser compreendido como um governo dos
sujeitos, aliás, um governo que não só age sobre os sujeitos, mas, ao mesmo tempo, faz
com que cada sujeito aja sobre si. Ele faz emergir, com isso, aquilo que Rose (2011)
chamou de uma nova ética do individuo ativo, ou um novo regime do self ativo, o qual só
pode aparecer de forma imanente a uma cultura do empreendedorismo. Temos, com base
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nessa premissa, a vinculação entre neoliberalismo, governo dos sujeitos e
empreendedorismo. Para Rose (2011, p. 215),
O vocabulário do empreendedorismo une a retórica política e os problemas
regulatórios às capacidades de “autodireção” das pessoas. [...] o
empreendedorismo forja uma ligação entre as formas pelas quais somos
governados pelos outros e as formas pelas quais deveríamos nos governar. O
empreendedorismo, nesse sentido, refere-se a uma série de regras para a
conduta da existência diária de uma pessoa: energia, iniciativa, ambição,
cálculo e responsabilidade pessoal. O self empreendedor fará da sua vida um
empreendimento, procurando maximizar o seu próprio capital humano,
projetando seu futuro e buscando se moldar a fim de se tornar aquilo que se
deseja ser. O self empreendedor é, portanto, um ser tanto ativo quanto
calculador, um self que calcula sobre si próprio e que age sobre si mesmo a
fim de se aprimorar. O empreendedorismo, em outras palavras, designa uma
forma de governo que é intrinsecamente “ética”: o bom governo deve ser
baseado nas maneiras pelas quais as pessoas governam a si mesmas.

É exatamente essa articulação entre os procedimentos regulatórios desenvolvidos
pelas Políticas de Assistência Social no Brasil contemporâneo (formas pelas quais somos
governados — governo de uns sobre os outros) e os procedimentos de
autoaprimoramento autodireção e autogovernamento que os sujeitos realizam sobre si
mesmos (formas pelas quais nos governamos — governo de si), o que conseguimos
visualizar nos discursos materializados no material de análise desta investigação. As
iniciativas desenvolvidas por tais políticas encontram-se em estreita relação com esse
novo regime do self anunciado por Rose (2011). Tudo isso produz um deslocamento
numa das regras máximas dessa racionalidade política: a regra da não exclusão, ou a regra
da inclusão. Como sabemos, a inclusão se constitui como condição fundamental para o
funcionamento do próprio neoliberalismo, já que, para a competição operar como um
mecanismo regulador, é necessário que todos os sujeitos possam estar incluídos nesse
jogo econômico e se manter incluídos. Portanto, a inclusão continua operando como a
grande verdade que sustenta as Políticas de Assistência Social numa racionalidade
neoliberal.
Com a intensificação dos discursos sobre o empreendedorismo e a constituição de
um indivíduo ativo, a própria ideia de inclusão sofre modificações. Sabemos que a
inclusão como um imperativo de Estado emerge no Brasil no Governo Sarney e que,
naquele momento, a tônica girava em torno dos discursos da inclusão social (bandeira do
Tudo pelo Social 54 ). Posteriormente, ocorre a emergência dos discursos sobre inclusão
escolar, que continuam funcionando como um imperativo no decorrer do Governo FHC55.

Versão seção 5.3 desta Tese.
Para aprofundar as discussões sobre a emergência da integração/inclusão escolar no Governo
FHC, ver: RECH, 2010.
54

55
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E, agora, de que tipo de inclusão estamos falando? Qual é o imperativo inclusivo que
sustenta as práticas atuais? Parece-me que, atualmente, a ênfase não recai apenas sobre a
inclusão social ou escolar, mas sobre um tipo de inclusão que aparece adjetivada como
inclusão produtiva. Parece ser esse o imperativo que regula tais práticas na
Contemporaneidade e que apresenta estreita vinculação tanto com a Teoria do Capital
Humano quanto com a cultura do empreendedorismo. Não se trata de uma inclusão
institucionalizada, como a inclusão escolar, nem de uma inclusão garantida por meio da
solidariedade de terceiros (sejam pessoas ou instituições) como a inclusão social. A
inclusão produtiva é um tipo específico de inclusão que requer um investimento
constante sobre o sujeito, justamente por ser ele o próprio responsável, não só por se
incluir nos jogos do mercado, mas também por se manter incluído. Lopes (2009, p. 156)
diz que “é fundamental que aprendamos nesses movimentos o necessário para estarmos e
permanecermos dentro das redes produtivas”. Parece ser, justamente, esse movimento de
saber entrar e de permanecer no jogo que visualizamos nos discursos apresentados pelos
documentos, quando enfatizam e fazem emergir a noção de inclusão produtiva como um
dos imperativos do nosso tempo. É por meio dessa forma específica de inclusão, que não
apenas inclui o sujeito, mas que, ao incluí-lo, torna-o ativo e produtivo por meio dos
investimentos em capital humano desenvolvidos, que tais sujeitos conseguem entrar no
jogo e nele permanecer. Os excertos a seguir apontam para isso:

A insuficiência de renda é um relevante indicador de privações, mas não é o único. Fatores sociais,
geográficos e biológicos multiplicam ou reduzem o impacto exercido pelos rendimentos sobre
cada indivíduo. Entre os mais desfavorecidos faltam instrução, acesso à terra e insumos para produção, saúde,
moradia, justiça, apoio familiar e comunitário, crédito e acesso a oportunidades (BRASIL, 2011,
p. 3) [Grifos meus].
Objetivo Geral: Promover a inclusão produtiva da população extremamente pobre, tornando
residual o percentual dos que vivem abaixo da linha da pobreza.
Objetivos Específicos
• Elevar a renda familiar per capita.
• Ampliar o acesso aos serviços públicos, às ações de cidadania e de bem-estar social;
• Ampliar o acesso às oportunidades de ocupação e renda através de ações de inclusão produtiva nos meios
urbano e rural (BRASIL, 2011, p. 6) [Grifos meus].
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Figura 4 - Inclusão produtiva

Fonte: Brasil, 2011, p.8.
Figura 5 –Inclusão produtiva no campo

Fonte: Brasil, 2011, p. 9.

No campo, onde se encontra 47% do público do plano, a prioridade é aumentar a produção do agricultor através
de orientação e assistência técnica, oferta de fomento, sementes e água (BRASIL, 2011, p. 9) [Grifos meus].
Assistência técnica: atuação direta junto às famílias, com acompanhamento continuado e individualizado, por equipes
profissionais contratadas prioritariamente na região pelo Governo Federal. Cada grupo de mil famílias
contará com um técnico de nível superior e dez técnicos de nível médio. Adoção de tecnologias
apropriadas a cada família em parceria com universidades e Embrapa.
Fomento: cada família receberá um fomento a fundo perdido de R$ 2.400, pagos em parcelas durante
dois anos. Até 2014 serão atendidas 250 mil famílias. Esses recursos permitirão que o agricultor pobre
compre insumos e equipamentos (BRASIL, 2011, p. 9) [Grifos meus].
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Figura 6 – Inclusão produtiva na cidade

Fonte: Brasil, 2011, p. 11.

Economia Popular e Solidária: Apoio à formação e divulgação de redes de empreendimentos
solidários, de atividades empreendedoras coletivas, micro e pequenas empresas e constituição de
incubadoras para geração de ocupação e renda.
Microempreendedor Individual: Promoção da formalização de pequenos negócios de trabalhadores
que atuavam por conta própria, junto às áreas tributária e previdenciária (BRASIL, 2011, p. 12).

Eis a emergência da inclusão produtiva na Contemporaneidade. Tal noção
constitui-se a partir da vinculação, articulação e sobreposição dos discursos da inclusão e
da individualização, ou mais sucintamente, de um regime do self. Essa vinculação
encontra-se em uma relação de imanência com um movimento que é próprio da
racionalidade política do neoliberalismo: a multiplicação das formas de empresa na
sociedade. Nessa racionalidade política, cada pequeno negócio, cada propriedade
individual, cada pedaço de terra, cada iniciativa, e ao extremo, cada indivíduo se torna, ao
fim e ao cabo, uma empresa a ser gerenciada e investida, para que produza uma renda
futura. Segundo Foucault (2008a, p. 203), trata-se
[...] de generalizar, difundindo e multiplicando, na medida do possível, as
formas “empresa” que não devem, justamente, ser concentradas na forma
nem das grandes empresas de escala nacional ou internacional, nem tampouco
das grandes empresas do tipo do Estado. É essa multiplicação da forma
“empresa” no interior do corpo social que constitui, a meu ver, o escopo da
política neoliberal. Trata-se de fazer do mercado, da concorrência e, por
conseguinte, da empresa o que poderíamos chamar de poder enformadora da
sociedade.
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Dessa forma, podemos compreender como tais iniciativas governamentais
encontram-se implicadas com uma forma de ser do pensamento político atual pautado
por princípios neoliberais de governamento. As diferentes possibilidades oferecidas para
os sujeitos por meio das políticas de assistência brasileiras conjugam fatores chaves dessa
forma de governar os sujeitos e a sociedade. Por meio da noção de inclusão produtiva,
tais discursos vinculam a regra máxima do neoliberalismo — todos precisam estar
incluídos — com os pressupostos de uma ética do self empreendedor — um sujeito
produtivo capaz da autogestão. Fica claro, a partir do exposto até aqui, que tudo isso só é
possível por meio do desenvolvimento de investimentos sobre o capital humano que aqui
operam, como vimos, a partir de três dimensões: capitais humanos intatos ou biológicos; capitaisinfantis e capitais recuperáveis.
Todas as formas de investimento em capitais humanos destacados até aqui têm
fundamento na premissa de que é preciso desenvolver aprendizagens para qualificar o
capital humano. Mesmo quando falamos nos capitais inatos ou biológicos do feto dentro do
ventre da mãe, estamos falando na necessidade dessas gestantes em desenvolver
aprendizagens para garantir a produção de uma criança mais vigorosa e saudável. Já nos
investimentos em capitais-infantis e em capitais humanos recuperáveis, a necessidade dos
processos de aprendizagem constantes fica bastante evidente. Assim sendo, podemos
dizer que a aprendizagem se torna um fator fundamental para que essa nova forma de
governamento, que se organiza por meio de uma ética do self, possa se desenvolver. Para
constituir sujeitos capazes de gerenciar suas próprias vidas e serem empresários de si
mesmos, os processos de aprendizagem precisam ser contínuos e permanentes. Simons e
Masschelein (2008) destacam que o empreendedorismo implica uma adaptação ética com
base na automobilização mediante a aprendizagem e que o liberalismo avançado se baseia
em uma espécie de aparelho de aprendizagem para garantir a adaptação de todos e de
cada um.
É no marco dessas discussões que tais autores falam em um processo de
governamentalização da aprendizagem, o qual ocorre a partir do momento em que:
- a aprendizagem sofre um processo de desinstitucionalização e desvincula-se
“de seu tradicional contexto institucional (educação escolar e formação) e de suas
condições (ensino)” (SIMONS e MASSCHELEIN, 2008, p. 193).
- a aprendizagem passa a representar um tipo de capital e assume um papel
crucial para promover o empreendedorismo ou para produzir um self empreendedor,
como diria Rose (2011).
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- a aprendizagem, a partir dos dois movimentos anteriores (expansão e
constituição como um tipo de capital) se converte em um assunto tanto de governo
quanto de autogoverno, “algo pelo qual o aprendiz é por si mesmo responsável, algo que
pode e deve ser gerenciado e algo tem de ser empregável” (SIMONS e MASSCHELEIN,
2008, p. 193).
A partir desses três movimentos, imbricados entre si, podemos falar em
um processo de governamentalização da aprendizagem. Tal processo aparece vinculado ao
fenômeno da educacionalização do social, em vista de que é a partir do momento em que
(quase) tudo se torna uma questão de aprendizagem que a educação se apresenta como a
resolução de uma variedade de problemas sociais. Esses dois fenômenos, de forma
imanente com a proliferação das Políticas de Assistência Social no Brasil, produzem
efeitos sobre o papel da escola na Contemporaneidade, alargando consideravelmente suas
funções que, ao priorizarem a condução das condutas, acabam produzindo um
deslocamento naquilo que, tradicionalmente, é entendido por conhecimentos escolares.
A próxima seção aborda essas questões, destacando fragmentos do material
empírico — tanto dos documentos quanto das conversas informais com os diretores —
que permitem perceber o fenômeno da educacionalização do social e os efeitos que ele produz
no funcionamento das escolas na atualidade.

3.2.3. A educacionalização do social e o
alargamento das funções da instituição escolar

Argumento, nesta seção, que nós vivemos, na atualidade, um fenômeno que
podemos denominar educacionalização do social ou uma obsessão contemporânea pela educação.
Esse fenômeno produz e, simultaneamente, é produzido por um movimento de
proliferação das Políticas de Assistência Social que ocorre a partir do momento em que a
inclusão se constitui como um imperativo de Estado e é capturada pela racionalidade
política neoliberal. Esses dois aspectos — a proliferação das Políticas de Assistência
Social e a educacionalização do social — de forma imanente, produzem uma redefinição das
funções da escola pública56, a qual, cada vez mais, enfatiza o governamento das condutas,

Ao dizer que há uma redefinição do papel da escola pública, não estou querendo dizer que a
escola privada também não sofra implicações produzidas por esses fenômenos na atualidade. Ela, assim
como a escola pública, inclui em seu cotidiano uma série de projetos e iniciativas ampliando também seu
56
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levando à produção de um deslocamento daquilo que tradicionalmente é entendido por
conhecimentos escolares. Para sustentar esta tese, organizei esta seção da seguinte forma:
primeiramente, mostro, por meio de excertos retirados dos documentos analisados, como
podemos perceber o fenômeno da educacionalização do social no Brasil contemporâneo. Num
segundo momento, argumento que tal fenômeno incide consideravelmente sobre a
instituição escolar, produzindo o que chamei de (re)configurações. São elas: o papel
expansionista da escola contemporânea e a redefinição daquilo que até então era
entendido como conhecimento escolar. Essas duas (re)configurações produzidas na
escola pública contemporânea podem ser visualizadas nas falas dos diretores participantes
da pesquisa conforme mostro no decorrer desta seção.
Comecemos, então, pelo fenômeno da educacionalização do social, já abordado em
outras seções deste trabalho. Essa expressão vem sendo utilizada pelos autores Smeyers e
Depaepe (2008, p. 379), como um “conceito central para identificar a orientação global
ou a tendência de pensar a educação como o ponto central para abordar ou resolver
maiores problemas humanos.” Esses estudiosos apontam que o conceito de
educacionalização surgiu no final da década de 1950, na Alemanha e foi cunhado pelo
sociólogo Janpeter Kob. Além dele, nos anos 1980, teve crucial importância os trabalhos
realizados pelo educador Ulrich Herrmenn a partir da história social das crianças.
Atualmente, autores como James Marshall, Thomas S. Popkewitz, Naomi Hodgson,
Maarten Simons, Jan Masschelein, Paul Smeyers e Marc Depaepe têm discutido as
implicações desse processo de educacionalização do social nos mais variados países da Europa
e da América do Norte57. No que concerne ao Brasil, especificamente, essas discussões
ainda são bastante iniciais e há escassa alusão ao fenômeno da educacionalização do social,
embora muitos autores venham se dedicado a analisar o alargamento das funções da
escola como um efeito dessa época. Entre tais pesquisadores, podemos destacar: Antônio
Nóvoa (2009), Julio Groppa Aquino (2012), Eli Fabris e Clarice Traversini (2011), entre
outros.
No que concerne diretamente ao conceito de educacionalização do social, uma
pesquisa em especial merece destaque. Trata-se da Tese de Doutorado de Carlos Ernesto
raio de atuação. Os conhecimentos escolares que circulam na escola privada também são redefinidos diante
da cultura do empreendedorismo e da ênfase atribuída aos saberes psi. Entendo que todas estas questões
também chegam à escola privada, porém, como essa pesquisa se debruçou apenas sobre escolas públicas,
opto por fazer esse alerta no sentido de não produzir generalizações superficiais que os dados desta
pesquisa não possam evidenciar.
57 Para aprofundar essas discussões sugiro: Smeyers, P.; Depaepe, M. (Eds.) Educational Research
(3): the educationalizacion of social problems: Springer, 2008. Essa obra apresenta uma compilação de diversos
artigos dos autores mencionados acima.
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Noguera-Ramirez, um autor colombiano que realizou sua investigação aqui no Brasil, na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em seu livro Pedagogia e
governamentalidade58, o autor faz referência a uma espécie de “obsessão contemporânea pela
educação” ou uma “pedagogização de todos os espaços sociais” como fenômenos
próprios de uma época como a nossa. O autor não se debruça sobre os efeitos que tais
fenômenos produzem na escola contemporânea e centra-se mais em uma análise histórica
do que propriamente nos fenômenos atuais que visualizamos no Brasil. De forma
minuciosa e refinada, o autor desenvolve, podemos dizer, uma história do presente, uma
história “do processo através do qual a educação se tornou uma prática central das nossas
sociedades, uma genealogia das condições de emergência de algumas noções tão caras ao
pensamento educativo atual: sociedades de aprendizagem e aprendizes permanentes
(NOGUERA-RAMIREZ, 2011).
De maneira bem mais modesta, procuro olhar para as configurações atuais da
sociedade brasileira por meio da análise das Políticas de Assistência Social. Lançando um
olhar meticuloso sobre os documentos, começo a perceber a recorrência discursiva que se
constituiu em torno da educação no Brasil contemporâneo. Diversos problemas sociais
são mencionados nessas políticas e apontados como passíveis de serem solucionados pela
educação. Problemas da ordem da saúde, da produtividade, do emprego, do uso de
drogas, da gravidez na adolescência, se tornam, em nossa sociedade, problemas
educativos ou educacionais. A educação passa, assim, a se constituir como a grande
salvadora das mazelas sociais. Isso pode ser observado no desenvolvimento de
determinados programas e projetos em andamento na atualidade:
• Quando falamos em Saúde, falamos em Saúde na Escola, portanto, falamos em
educação:
Resultado de uma parceria, iniciada em 2008, entre os ministérios da Saúde e da Educação, o Programa
Saúde nas Escolas (PSE) tem o objetivo de promover a saúde dos alunos brasileiros de escolas públicas.
As equipes vinculadas ao programa desenvolvem ações nas escolas de sua área de cobertura (BRASIL, 2007a, p. 2)
[Grifos meus].

• Quando falamos em gravidez na adolescência, falamos em educação sexual:
Promover a educação sexual e reprodutiva e a conscientização do público adolescente e jovem a respeito
da saúde e dos cuidados de prevenção é um papel que cabe tanto à família, como à sociedade e ao
Estado.[...] O ambiente escolar também é fundamental nesse processo, já que atua na formação dos alunos. Os
professores podem complementar as informações repassadas pela família, ajudando a preparar o jovem
58 Carlos Ernesto Noguera Ramirez defendeu sua Tese de Doutorado vinculada ao Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2009, com o título: O
governamento pedagógico: da sociedade do ensino para a sociedade da aprendizagem. Essa Tese foi transformada em livro
e publicada em 2011 com o título: Pedagogia e governamentalidade ou da Modernidade como uma sociedade educativa.
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para uma vida sexual segura (BRASIL, 2007a, p. 5) [Grifos meus].

• Quando falamos no uso de drogas, falamos em ações de prevenção desenvolvidas nas
escolas, portanto, falamos em educação:
Um dos eixos do Programa “Craque, é possível vencer” refere-se à prevenção.[...] As ações do eixo
prevenção visam fortalecer fatores de proteção e reduzir fatores de risco para o uso de drogas. Para isso,
são oferecidos programas continuados a partir da comunidade escolar que buscam fortalecer vínculos familiares e
comunitários, trazer informações sobre drogas e reforçar a capacidade dos jovens para escolher com
consciência e responsabilidade os seus caminhos. Os esforços para a educação integral e as ações específicas de
prevenção nas escolas fazem parte desse caminho (BRASIL, 2012, p. 14) [Grifos meus].

• Quando falamos em desemprego, falamos em educação profissional:
O Pronatec é um dos programas mais importantes do meu Governo. É um programa para o qual eu
dedico atenção e apreço, porque ele contribui de duas formas para o desenvolvimento do nosso país.
Primeiro, porque ele amplia o acesso à educação, a essa educação profissional que nós queremos que os nossos estudantes
tenham para ter acesso a um emprego, a um emprego de qualidade. E, segundo, justamente porque o Pronatec
forma trabalhadores profissionais, profissionais que nós precisamos. Ele é uma coisa muito importante
para o desenvolvimento do nosso país (Discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, em 19 de
dezembro de 2012) [Grifos meus].

• Quando falamos em desigualdades, falamos em falta de investimentos na infância,
portanto, falamos em educação:
A raiz da desigualdade está no início da vida. Uma criança que tem acesso a uma educação de qualidade, de zero a
três anos, uma criança que tem estímulos adequados, que tem uma alimentação sadia, ela será um adulto com mais
oportunidades (Discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, em 12 de julho de 2012) [Grifos
meus].

Figura 7 – Merenda na Escola

Jornal Correio do Povo, 09 de abril de 2013.
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Foi analisando discursos como os destacados acima que comecei a perceber que
vivemos no Brasil o fenômeno da educacionalização do social. É possível visualizar a
operação metodológica desenvolvida aqui: não se partiu da determinação do fenômeno
maior da educacionalização do social para depois buscar pela sua materialização nas políticas
sociais. O movimento analítico realizado foi justamente o inverso: de posse dos materiais,
olhando para seus discursos e percebendo suas recorrências, notei que havia ali uma
espécie de obsessão pela educação. Esta é incansavelmente mencionada por diferentes
programas sociais como a chave ou solução para uma variedade de problemas das mais
diversas ordens. Eis o fenômeno da educacionalização dos problemas sociais ou de uma obsessão
contemporânea pela educação.
Conforme destacam Smeyers e Depaepe (2008, p. 379), “Em várias sociedades
ocidentais, testemunhamos hoje uma tendência crescente para educacionalizar os
problemas sociais”. Tal fenômeno fica evidente também no Brasil e aqui se torna visível
por meio dos discursos materializados em documentos que legislam ou organizam o
funcionamento de projetos, programas ou Políticas de Assistência Social. Porém, a
incansável e incessante convocação realizada por essas políticas não se direciona apenas
para o campo da Educação de uma forma mais ampla, mas também se ligam diretamente
às ações que a instituição escolar pode e deve desenvolver na atualidade.
Com isso, pode-se reconhecer que o fenômeno da educacionalização do social
produz e, ao mesmo tempo é produzido, por algumas (re)configurações que são operadas
na e pela própria instituição escolar na atualidade. Com isso, quero salientar que não
aponto configurações completamente novas assumidas pela escola somente na época
atual, mas reconfigurações e ressignificações de um papel que já foi assumido pela escola
há mais tempo. A partir dessa compreensão, foi possível destacar duas dessas
(re)configurações, são elas: o papel expansionista da escola contemporânea, o qual se refere a uma
multidimensionalidade de funções que passam a ser atribuídas a esta instituição e acabam
produzindo uma expansão considerável das responsabilidades da escola no contexto
contemporâneo; e a redefinição contemporânea dos conhecimentos escolares, em que percebemos os
conhecimentos escolares sofrendo modificações importantes que passam a privilegiar
uma gama de aprendizagens fundamentais para que cada sujeito seja capaz de governar a
própria vida.
É preciso lembrar que essas duas operações acontecem de forma imanente, não
só com o fenômeno da educacionalização do social, mas também com o processo de
proliferação que as Políticas de Assistência Social sofrem a partir da emergência da racionalidade
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política neoliberal em nosso país. Se o fenômeno da educacionalização do social convoca
constantemente a educação como forma de resolução de uma variedade de problemas é,
exatamente, por meio das Políticas de Assistência Social que tudo isso entra em
funcionamento. São as Políticas de Assistência Social que acionam a escola como lócus
privilegiado de efetivação, capaz de resolver os problemas colocados aos mais diversos
âmbitos da existência humana. Ao mesmo tempo, a própria escola sente-se cada vez mais
imbricada em todo esse processo e acaba tomando para si mesma uma série de
responsabilidades gradativamente mais abrangentes.
Iniciemos pela análise disso que denominei o papel expansionista da escola
contemporânea. Smeyers e Depaepe (2008, p. 379) destacam que:
Como instituição, a escola é, entre outras coisas, responsabilizada para resolver
as desigualdades sociais (relacionadas à classe, raça e gênero); para reduzir
mortes no trânsito, obesidade, sexo na adolescência e destruição do meio
ambiente; assim como para melhorar a saúde pública, a produtividade
econômica, a cidadania e até mesmo as performances em competições
desportivas, tais como os Jogos Olímpicos.

Esse processo, de ampliação e expansão das responsabilidades, ações e
funções atribuídas à escola nos dias de hoje pode ser percebido também no Brasil.
Autores brasileiros como Julio Groppa Aquino (2012), Silvio Gadelha Costa (2009), Elí
Fabris e Clarice Traversini (2011), Alfredo Veiga-Neto (2008), assim como Antônio
Flávio Moreira e Vera Candau (2007) vêm analisando as implicações que essas
reconfigurações estão produzindo nos currículos e na constituição dos sujeitos escolares.
Aquino (2012, p. 1), por exemplo, afirma que “A Contemporaneidade, é inegável, tem
testemunhado um alargamento progressivo do raio da ação escolar, consubstanciado na
multiplicação do rol de incumbências de seus profissionais.”. Gadelha (2009), por sua vez,
lembra que a educação e a escola têm sido frequentemente acionadas como elementos
complementares e até mesmo essenciais para a viabilização de iniciativas, programas e/ou
campanhas que envolvam as mais diversas dimensões da vida humana. Já as
pesquisadoras Fabris e Traversini (2011) destacam que, nos dias atuais, parece que “todos
passam a ensinar, mas quem tem legitimidade para tal desloca a ação pedagógica para
outras instâncias”. Utilizando como aporte os estudos desses autores, esta pesquisa
pretende mostrar o quanto estes deslocamentos operados no papel da escola
contemporânea não dependem exclusivamente da vontade ou das concepções de
determinados professores ou gestores, mas estão imbricados numa lógica mais ampla que
incide sobre nossas ações, sobre as instituições escolares e transformam as práticas lá
realizadas em algo natural, completamente bom e por isso mesmo inquestionável.
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Quem poderá ser tão desumano a ponto de colocar-se contra a
distribuição de três refeições diárias nas escolas para as crianças pobres? Quem poderá
questionar a necessidade de vacinação de todos os alunos? Quem será capaz de impedir
que nutricionistas, médicos, dentistas ou psicólogos desenvolvam ações no interior da
escola? Alguém, em sã consciência, pode dizer que a oferta de uma variedade de
atividades e oficinas não seria positiva ao desenvolvimento da infância e da adolescência?
Obviamente, ao questionar e problematizar esse caráter expansionista da escola, não estou
querendo dizer que a escola não deva atentar para questões sociais, pessoais, biológicas ou
psicológicas das crianças e deixar de considerá-las em suas práticas cotidianas. Porém, um
aspecto é o envolvimento com um conjunto de circunstâncias sociais e pessoais que
trazem implicações diretas para aprendizagem das crianças na escola, outro, bem
diferente, é tomar essa imensidão de tarefas como primordiais da escola. Michel Young
(2011, p. 399) diz que:
[...] as propostas têm negligenciado, ou pelo menos minimizado, o papel
educacional fundamental do currículo, que decorre tanto daquilo para que as
escolas servem quanto do que elas podem ou não podem fazer. Ao mesmo
tempo que devemos permanecer atentos ao contexto mais amplo, as escolhas
curriculares devem ser tratadas pelo que são: maneiras alternativas de
promover o desenvolvimento intelectual dos jovens. Quanto mais nos
focarmos em como um currículo reformado poderia resolver problemas
sociais ou econômicos, menos provável é que esses problemas sociais e
econômicos sejam tratados onde se originam, que não é na escola.

O autor faz uma crítica radical à forma como uma série de tarefas e atividades
variadas acaba assumindo lugar de destaque nas instituições escolares, motivando que
essas atividades concorram, em igual medida, com o que seria a função principal da
escola: a produção de conhecimento escolar. José Ternes (2006, p. 99) faz uma
importante afirmação sobre essa questão dizendo que aqui, no Brasil, “se vai à escola por
muitos motivos, inclusive para matar a fome. Trabalhar nem sempre é a primeira questão,
nem a mais fundamental. Trabalhar o pensamento? Como? Por quê? Nossas pedagogias
privilegiam outras coisas”. São justamente essas outras coisas que ficam evidenciadas
nesta pesquisa, quando os diretores das escolas públicas, de um município da Região
Metropolitana de Porto Alegre, descrevem suas atribuições e os projetos desenvolvidos
pela instituição escolar. Eles deixam claro o quanto a escola extrapola, em muito, sua
dimensão pedagógica. Mais uma vez é preciso dizer que não se trata de uma vontade
autônoma deste ou daquele diretor, mas de sujeitos que se encontram imbricados (e,
portanto, subjetivados) por uma racionalidade política atual que, cada vez mais, utiliza a
escola como mecanismo chave para o governamento da população.
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A escola vem numa caminhada onde a participação dos alunos já acontece em várias atividades escolares
como: Bolsa Família, Saúde Bucal-Escovação orientada, Programa de atendimento psicológico e de
saúde, Orientação de Nutrição na escola, Atendimento Sala Multifuncional. Todos estes programas estão
associados a uma prática governamental Municipal e Federal, como medida para que a população
educacional seja promovida aos serviços públicos de educação, saúde e assistência social (Diretor A,
Município 1, 15 de abril de 2013).
O setor de Nutrição atua junto à Smed. As estagiárias nos visitam mensalmente e ficam observando o
trabalho das merendeiras na cozinha. Após, elas conversam com a diretora na secretaria para dizer os
apontamentos que fizeram. Conforme o que é apontado, a diretora em seguida conversa com as
merendeiras procurando rever com elas o que não está de acordo com as normas das nutricionistas.
Costuma-se fazer registro escrito destes momentos entre diretora e merendeiras (Diretor B, Município 1,
14 de abril de 2013).
As crianças dos 5.ºs e 6.ºs anos são pesadas e medidas. Após avaliação pelas estagiárias de nutrição, estas
divulgam o resultado da pesquisa e a escola deverá orientar as famílias se houver crianças obesas ou
crianças com defasagem no peso. Caso necessário a Orientadora da escola deverá buscar apoio a
Secretaria da Saúde e SMED (Diretor A, Município 1, 15 de abril de 2013).
Há também as dentistas, que visitam a escola uma vez ao ano e fazem avaliação de todas as crianças. As
famílias são avisadas sobre a data que elas vêm à escola, procurando assim que todas as crianças sejam
avaliadas. Conforme o que as dentistas observam, fazemos um bilhete às famílias sugerindo melhorar a
escovação, a necessidade de consultarem um dentista ou se a dentição das crianças está saudável, devendo
permanecer com os cuidados básicos de escovação. Após a vinda delas, as professoras iniciam a aplicação
de flúor semanalmente em todas as crianças. Esse controle é rigoroso. As professoras têm que preencher
planilhas marcando os dias em que fizeram a aplicação. O flúor para as crianças menores e para as
maiores é de fórmula farmacêutica. A escola deve mandar manipular e pagar pelo produto (Diretor B,
Município 1, 14 de abril de 2013).
Uma vez por semana as crianças dos 1.os anos até os 4.os anos fazem escovação orientada por um dentista
e bochechos com flúor. O registro/controle dos bochechos realizados será entregue mensalmente para a
Secretaria de Educação-SMED (Diretor A, Município 1, 15 de abril de 2013).
Há o projeto sobre o Meio Ambiente onde as atividades ocorrem no turno da aula para crianças da Faixa
Etária 5 anos, 1º aos 4º anos. São realizados atividades de consciência e de preservação do nosso
ambiente: escola, casa, comunidade, praças e de todo o nosso planeta. Neste ano de 2013, já ocorreram
mostras de trabalhos e de apresentações artísticas sobre este tema. (Diretor A, Município 1, 15 de abril de
2013).
Faz algum tempo, desde 2010 mais ou menos, que estamos oferecendo, além da merenda no meio do
turno, almoço na escola tanto para os alunos da manhã, quanto da tarde. Fica uma equipe de profissionais
ao meio-dia para atender esses alunos. Então, a escola está oferecendo três refeições, vamos dizer assim.
Os alunos chegam na escola de manhã e recebem o café (leite com cuca, normalmente), depois no meio
da manhã eles tem o lanche que a escola oferece e depois no final da manhã a escola serve o almoço. Para
os da tarde a mesma coisa, mas eles almoçam antes da aula. Para a nossa comunidade isso é muito
importante, pois nem todos tem almoço em casa (Diretor D, Município 1, 02 de abril de 2013).
O Programa Escola Aberta ocorre nos finais de semana (sábados) manhã e tarde, com a participação da
comunidade do bairro onde a escola está inserida. A escola, através do seu gestor e da representação de
pais, escolhe as oficinas do final de semana, de acordo com o interesse da comunidade. Este projeto é
financiado pelo Governo Federal. As oficinas que ocorrem no final de semana são: Esporte (Futebol e
Recreação), Capoeira, Informática, Cinema e Historinhas infantis (Diretor A, Município 1, 15 de abril de
2013).
Adolescentes do 6.os e 7.os anos participam do Projeto de Basquetebol duas vezes por semana, no contra
turno. O professor de Educação Física oferece vagas anualmente para participação do projeto (Diretor A,
Município 1, 15 de abril de 2013).
As Crianças participam das diversas oficinas do Projeto Mais Educação: Letramento, Judô, Capoeira,
Educação para a PAZ, Banda, Dança e Recreação. Estas oficinas são oferecidas em turno contrário com
3 horas de atividades (Diretor A, Município 1, 15 de abril de 2013).
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Como podemos identificar pelos relatos e descrições transcritas acima, os
diretores das escolas públicas se vêm enredados por uma série de atribuições que
extrapolam não apenas o âmbito pedagógico da sua atuação, como também os limites da
própria instituição escolar e o tempo dedicado até então às atividades educativas.
Hodgson (2008) reconhece que a “introdução de medidas educativas em resposta a
problemas sociais extrapola o limite e o domínio da instituição escolar”. Por mais que as
tarefas sejam desenvolvidas, na maioria das vezes, no interior da escola, o seu alcance, ou
as implicações que promovem apresentam uma amplitude que vai muito além dos muros
da instituição escolar, se disseminando pelos mais amplos setores da vida social.
Além disso, outro aspecto a considerar se refere à ampliação do tempo da jornada
escolar, pois apenas quatro horas diárias parecem insuficientes para abarcar a imensidão
de tarefas atribuídas à escola. Não é a toa que o tempo de permanência da criança dentro
da escola precisa ser ampliado, afinal, com tantas tarefas e atividades, só nos resta falar em
Educação Integral, Mais Educação, Ensino Fundamental de 9 anos, Educação obrigatória
a partir dos 4 anos de Idade, Escola Aberta aos finais de semana, projetos em turno
contrário, entre tantas outras iniciativas que poderiam ser citadas aqui como exemplos
tanto do alargamento do tempo da jornada diária na escola, quanto do alargamento do
tempo dedicado à vida escolar como um todo, que deve iniciar cada vez mais cedo e
jamais terminar. Santaina (2013, p. 94), ao investigar as políticas de Educação Integral,
destaca:
Para que as práticas de aprendizagem consigam ir para além do que foi
tradicionalmente proposta pela escola moderna, e da qual ainda temos forte
influência, somente as propostas escolares dentro de um período de 4h aula
não são suficientes, o que já justifica o aumento da jornada escolar. Além
disso, para que um sujeito aprenda conhecimentos necessários e úteis para sua
comunidade, para que ele modele novos modos de compreender o mundo, é
necessário investir em outros projetos, por meio de outros programas de áreas
e segmentos governamentais e civis, tais como: sáude, meio ambiente,
segurança pública, associações de bairro, igrejas, ongs, entre outros.

Essa multiplicidade de funções atribuídas à escola foi descrita por Nóvoa (2009)
como um processo de transbordamento da escola. Mesmo que o autor trabalhe a partir de
outra perspectiva teórica, penso ser de extrema importância as contribuições desse
estudioso português, para pensar o papel da escola. Segundo o autor, a “escola se foi
desenvolvendo por acumulação de missões e de conteúdos, numa espécie de constante
transbordamento que a levou a assumir uma infinidade de tarefas” (NÓVOA, 2009, p. 50).
Para ele, esse transbordamento da escola estaria associado à imagem desta instituição
como regeneradora, salvadora e reparadora da sociedade. Ele diz
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A escola no centro da colectividade remete para uma instituição fortemente
empenhada em causas sociais, assumindo um papel de “reparadora” da
sociedade; remete para uma escola de acolhimento dos alunos e, até, de
apoio comunitário às famílias e aos grupos mais desfavorecidos; remete
para uma escola transbordante, uma escola utópica que procura
compensar as “deficiências da sociedade”, chamando a si todas as
missões possíveis e imagináveis (NÓVOA, 2009, p. 60) [Grifos do
original].

Aquino (2012) também comunga desse entendimento, enfatizando que as missões
atribuídas à escolarização apresentam uma ambição ultrarreformista da sociedade,
expressa por meio de funções reparatórias ou salvacionistas. Dessa forma, é perceptível
que esse caráter expansionista da escola contemporânea aparece associado a uma retórica
salvacionista da escola, que já há bastante tempo povoa o discurso pedagógico e a própria
profissão docente. Sommer (2010, p. 29), quando discute a formação de professores,
constata que, na Educação brasileira, são recorrentes as enunciações acerca da “educação
como mecanismo de transformação social, como agência de superação das desigualdades
e do docente como intelectual crítico capaz de conduzir as massas oprimidas pelos
caminhos sombrios da ideologia na direção da iluminação das consciências”. Eis o papel
salvacionista da escola, o qual se encontra numa relação de imanência com o papel
expansionista da escola. Faz-se necessário problematizar tais entendimentos e analisar as
implicações que eles vêm produzindo na dinâmica escolar, na função principal da escola,
assim como naquilo que entendemos por conhecimento escolar.
Veiga-Neto (2008, p. 141) postula que “[...]estamos hoje vivendo as maiores e
mais radicais mudanças nos quatro elementos constitutivos desse artefato escolar: o
planejamento dos objetivos, a seleção de conteúdos, a colocação de tais conteúdos em
ação na escola e a avaliação59”. Entre esses elementos do currículo, foco minhas análises
naqueles que se referem aos conteúdos ou naquilo que podemos denominar conhecimentos
escolares. Eis a segunda operação identificada anteriormente. Argumento que, a partir das
práticas que desenvolvemos no interior das escolas atualmente, podemos perceber uma
redefinição contemporânea dos conhecimentos escolares. Isso significa considerar que aquilo que
No que tange às discussões sobre avaliação, recentemente Veiga-Neto (2013) aponta que estamos
vivendo um desvio à direita no currículo, ou seja, que a ordem das atividades desenvolvidas pelo currículo
sofre uma inversão no sentido de privilegiar a avaliação. Com a expressão desvio à direita, o autor pretende
“ressaltar não apenas um deslocamento de ênfases, mas, também e ao mesmo tempo, uma quebra e
reorganização da sequência tradicional nas operações curriculares (planejamento—execução—avaliação); tal
sequência passa a ser avaliação—planejamento—execução. É a avaliação que preside tanto o como, o que, o
para quem planejar quanto o como, o com quais recursos e o quando executar” (VEIGA-NETO, 2013, p. 9). Tais
discussões são retomadas na segunda parte da Tese, quando tematizo a emergência da avaliação em larga
escala e a preocupação com a qualidade da Educação.
59
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tradicionalmente era compreendido como conhecimento escolar (disciplinarizado) parece
sofrer algumas alterações, reconfigurações, enfim, redefinições. Analisando as atividades e
projetos desenvolvidos pelas escolas, parece haver uma ênfase em procedimentos que
direcionam a condução das condutas dos sujeitos, numa orientação que privilegia suas
formas de ser, de se relacionar e de se comportar na sociedade. Primeiramente, esse
privilégio atribuído às práticas de condução me levou a falar em um esmaecimento dos
conhecimentos escolares que me levou a construir a seguinte hipótese:
O fenômeno da educacionalização do social e a proliferação das Políticas de Assistência Social na
atualidade têm redefinido o papel da escola pública numa sociedade da aprendizagem, alargando
consideravelmente suas funções que passam a enfatizar o governamento das condutas ao custo de um
esmaecimento dos conhecimentos escolares.
No decorrer do exercício analítico, duas inquietações me acompanhavam: a
primeira girava em torno do próprio entendimento da escola como mecanismo de
governamento. Perguntava-me: Como podemos falar em uma centralidade na condução
das condutas nas práticas escolares atuais, se, no decorrer de toda história da Educação, a
escola sempre foi esse mecanismo de governamento e controle dos viventes? A segunda
inquietação: Como podemos falar em uma ênfase na condução das condutas e em um
esmaecimento dos conhecimentos escolares, se estamos diante de uma sociedade que
alguns

autores

(NOGUERA-RAMIREZ,

2009;

POPKEWITZ;

OLSSON;

PETERSSON, 2009) têm chamado sociedade da aprendizagem? Ao mesmo tempo que
parece haver um esmaecimento dos conhecimentos escolares, a noção de aprendizagem
ocupa uma centralidade nos dias de hoje, talvez nunca antes vista. Fala-se em sujeitos
aprendentes, em aprendizagem por toda vida, em pacto pela aprendizagem, pacto pela
alfabetização na idade certa, entre muitas outras expressões e políticas. Primeiramente,
isso parecia um movimento paradoxal, mas, analisando o funcionamento dessas ações
desenvolvidas pela escola atual percebo que não se trata de um paradoxo, mas de
redefinições, reconfigurações e ampliações no próprio entendimento sobre conhecimento
escolar. Dessa forma, aquela hipótese inicial se modificou e passei a sustentar a tese de
que:
Nós vivemos, no Brasil contemporâneo, um movimento de proliferação das Políticas de
Assistência Social que se articula com o fenômeno da educacionalização do social. Tais políticas, ao
utilizarem a educação escolarizada como lócus privilegiado de efetivação, produzem um alargamento das
funções educativas que ocorrem de forma imanente com o que conhecemos como sociedade da aprendizagem.
A proliferação das Políticas de Assistência Social, o fenômeno da educacionalização do social e a
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sociedade da aprendizagem correspondem a um conjunto de práticas que expressam formas
contemporâneas de condução das condutas. Tais práticas vêm redefinindo os conhecimentos escolares que
passam a focar sua centralidade nas práticas de condução do si mesmo.
Muitos autores têm corroborado com essa discussão sobre a redefinição
contemporânea dos conhecimentos escolares. Thomas Popkewitz (2001) fala em uma “alquimia
das matérias escolares”, salientando que os saberes disciplinares passam por uma espécie
de alquimia e são reexaminados a partir das práticas de condução das condutas. Nas
palavras do autor, “a instrução envolve questões relativas às disposições, às atitudes e aos
sentimentos das crianças. [...] A ênfase está no desenvolvimento de comportamentos
sociais e atitudes psicológicas que não são encontrados no ambiente dos alunos fora da
vida escolar” (POPKEWITZ, 2001, p. 79). Com isso é possível identificar que não há um
desaparecimento dos conhecimentos escolares, mas que estes sofrem um processo de
alquimia, de modificação e de redefinição, passando a incorporar questões relativas à
forma como os sujeitos são conduzidos e como devem conduzir a si mesmos. Um
exemplo citado pelo autor parece deixar claro essa alquimia do conhecimento disciplinar.
Ele diz: “Há uma alquimia da matéria da física que a fragmenta, por exemplo, em
categorias de ‘domínio do conceito’, registros psicológicos sobre ‘aprendizagem
corporativa em pequenos grupos’ e preocupações sobre a ‘motivação’ e a ‘autoestima’ das
crianças” (POPKEWITZ, 2001, p. 35).
Dessa forma, podemos entender que, mesmo com a presença das “matérias
escolares”, a condução das condutas dos sujeitos encontra-se sempre presente entre as
preocupações centrais da escola, e mais, as próprias matérias escolares constituem-se em
formas de governamento desses sujeitos. Esse é um primeiro aspecto da redefinição
contemporânea dos conhecimentos escolares. Não se trata, diretamente, de uma modificação
daquilo que é ensinado aos alunos na escola, mas do uso, digamos, da utilidade e da
produtividade que aquele conhecimento escolar adquire, para a condução da conduta dos
sujeitos. A fim de compreendermos melhor o que é dito, as reflexões de Bello e
Traversini (2011) sobre a aprendizagem do saber estatístico podem ajudar. Analisando os
Parâmetros Nacionais Curriculares do Ensino Fundamental e Médio, os autores alegam
que o saber estatístico não é mero conteúdo escolar restrito aos processos de ensinar e
aprender, mas uma tecnologia para a orientação das condutas, no quadro de uma
racionalidade governamental contemporânea. Segundo os autores:
Os conteúdos aprendidos têm efeitos, e, na racionalidade neoliberal vigente, o
pressuposto é que o aluno seja capaz de posicionar-se como um sujeito
produtivo, a partir das diferentes situações relacionadas à sua vida. Por exemplo,
ao se defrontar com estatísticas sobre acidentes de trânsito, de epidemias e de
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baixa escolaridade, entre outras, age sobre si, buscando evitar estar entre elas.
Ao mesmo tempo, precisa aprender a conduzir-se, de modo a responsabilizarse por si, investindo no seu autodesenvolvimento, dando atenção à sua saúde,
promovendo sua própria qualidade de vida, integrando, assim, as estatísticas
consensualmente vistas como positivas, que propulsionam o desenvolvimento
de uma população (BELLO; TRAVERSINI, 2011, p. 867).

Assim, percebemos que, ao aprender sobre as estatísticas, os sujeitos estão
também aprendendo a conduzirem suas vidas de uma maneira que lhes permita ficar fora
dos dados estatísticos indesejáveis. O mesmo movimento pode ser percebido nesta
investigação, quando observamos a variedade de projetos desenvolvidos pela escola os
quais abordam conteúdos vinculados a áreas específicas de conhecimento tais como meio
ambiente, alimentação saudável, saúde bucal etc. Nesse primeiro aspecto do movimento
de redefinição contemporânea dos conhecimentos escolares, percebemos que os próprios
conhecimentos escolares são utilizados como formas de condução de si e de regulação
das ações produzidas pelos sujeitos. Quando se estuda sobre o meio ambiente, por
exemplo, se aprende também a forma como cada sujeito deve agir para preservar o meio
ambiente e garantir a sobrevivência de um mundo melhor para si e para as gerações
futuras. Quando se estuda sobre alimentação, não se aprende apenas as propriedades dos
alimentos ou em que parte da pirâmide alimentar eles se localizam, mas, junto com isso,
aprende-se quais alimentos são mais saudáveis, que benefícios eles trazem à saúde dos
sujeitos, o que devemos ingerir com frequência e o que devemos evitar para garantir uma
vida mais salutar e prevenir a obesidade. Esses são alguns exemplos de práticas que
encontramos nos projetos descritos pelos diretores participantes da pesquisa e que me
fazem inferir que os próprios conhecimentos escolares são utilizados como instrumentos
que permitem aos sujeitos conduzirem suas próprias condutas. É, portanto, um
governamento que se dá pela aprendizagem dos conhecimentos escolares e que a utiliza
como estratégia para o governo de si mesmo.
Ao lado disso, como sabemos, a escola não centra suas ações apenas nos
conhecimentos escolares, mas as amplia para uma variedade de âmbitos da vida humana e
incide sobre a existência mesmo de cada sujeito em particular. Para que isso se torne
produtivo, essa desenvolve projetos que não têm como foco necessariamente alguma área
ou matéria escolar, mas desenvolvem-se a partir de uma excessiva centralidade no
indivíduo. Com isso, chama-se a atenção para a entrada, nos currículos escolares de
dimensões, podemos dizer, éticas, que envolvem as relações, os sentimentos, as emoções,
os conflitos internos entre outras. Tudo isso nos mostra que há uma ampliação na própria

169

noção de aprendizagem na atualidade, a qual passa a incluir, além de conhecimentos
disciplinares, outras dimensões bem mais amplas da vida humana.
Hoje os novos conceitos de aprendizagem envolvem, para além dos
conhecimentos, as emoções, os sentimentos e a consciência, implicam o
método, o estudo e a organização do trabalho, incluem a criatividade, a
capacidade de resolver problemas, a inteligência e a intuição (NÓVOA, 2009,
p. 61).

Nesse ponto, chega-se ao segundo aspecto relativo ao movimento da redefinição
contemporânea dos conhecimentos escolares, o qual trata de inserir outras dimensões no próprio
conceito de aprendizagem.
Dessa forma, no interior de um mesmo movimento — redefinição contemporânea dos
conhecimentos escolares — podemos visualizar dois aspectos: o primeiro, referente à forma
como os próprios conhecimentos escolares são utilizados como instrumentos para
conduzir as condutas dos sujeitos e, mais especificamente, para que cada sujeito possa, a
partir desse conhecimento, conduzir a si próprio. O segundo aspecto, ligado ao modo
como os conteúdos psicológicos se incorporam aos conhecimentos disciplinares. Ainda
que se ensine o Português, a Matemática, as Ciências Biológicas, a História, a Geografia,
parece-me que esses conhecimentos formais se articulam, ligam-se ou incluem outras
dimensões tais como a organização das emoções e dos conflitos, as formas de se
comportar e de se relacionar consigo e com os outros, os cuidados com a sua própria
existência referentes à saúde, à higiene, à nutrição, entre outros. Todas essas dimensões
passam a ser tão importantes no currículo escolar que parecem entrar num jogo de
concorrência com os conhecimentos formais ou escolares a ponto de redefini-los sob o
prisma psicológico. Um não exclui o outro, mas o impregna, assumindo importância na
escola, a ponto de pautarem o desenvolvimento de projetos e práticas específicas dentro
das escolas. Isso pode ser evidenciado nos relatos dos diretores, quando descrevem
práticas desenvolvidas pela escola que incluem seções de conversa em que se pode falar
de si, elaborar conflitos e organizar emoções. Fabris e Traversini (2011, p. 6) ao analisar as
práticas docentes desenvolvidas na Contemporaneidade salientam que “há uma opção
pelo espaço livre em que ‘cada um conta o que quiser’, um espaço que funcionaria como
espaço terapêutico ou de autoajuda”. Antes de apresentar os relatos dos diretores que se
relacionam diretamente com a assertiva das autoras, é importante salientar que as
atividades e técnicas desenvolvidas pela escola no âmbito da condução do si mesmo não
se restringem apenas aos sujeitos escolares. Elas, assim como as Políticas de Assistência
Social, também pretendem estender suas ações sobre a comunidade da escola, sobre os
familiares dos alunos os quais passam também a ser alvo das ações educativas
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desenvolvidas pela escola que ensinam os sujeitos a se autogovernarem. Esses
deslocamentos operados nas práticas educativas — que enfatizam a condução do si
mesmo — podem ser observados em alguns relatos dos diretores quando descrevem
alguns projetos desenvolvidos, seja pela escola, seja pelo Governo Municipal.
Há um projeto em que os adolescentes da escola (6.os e 7.os Anos) são convidados a participar da Hora da Roda,
atividades no turno de aula (1 encontro semanal) com coordenação da orientadora da escola e estagiária em Psicologia. As
atividades ocorrem de acordo com o interesse do grupo de alunos, buscando dar “voz” aos adolescentes, seus
interesses, falar de si e se centrando no ponto de vista dos adolescentes da escola (Diretor A, Município 1,
15 de abril de 2013) [Grifos meus].
Desde o ano passado, estamos propondo “Rodas de conversa” para as famílias, com assuntos que giram em
torno das necessidades que nós, enquanto equipe diretiva, percebemos nos pais e mães da escola. A
proposta é que fazer momentos em que as famílias venham a escola tirar suas dúvidas sobre determinadas temáticas, num
clima informal, mas que seja útil para a educação das crianças. Assuntos abordados: higiene, boa alimentação,
vacinas, primeiros socorros, desenvolvimento saudável, o brincar em família, linguagem oral e vocabulário infantil, limites,...
Os profissionais convidados são: pediatras, enfermeiros, psicomotricistas, fonoaudiólogos e psicólogos. Estes encontros são
feitos durante os sábados letivos ou no dia de entrega de avaliação, sempre combinando com outra
atividade que a escola propõe (Diretora B, Município 1, 14 de abril de 2013) [Grifos meus].
Tem o programa municipal lançado por esta administração desde 2010, que se chama “Pacto pela
Aprendizagem”. Os alunos que reprovam estão automaticamente inseridos no programa que consiste em realizar
encaminhamentos médicos que a escola deve fazer: neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo... A escola faz o encaminhamento
destes alunos, chama os pais e faz o encaminhamento para a rede de saúde, conforme a necessidade
(neurologista, fono, psicólogo). É enviada uma lista com o nome destes alunos para Smed para a pessoa
que coordena o pacto. Na Smed, tem uma pessoa responsável pelo programa que monitora os
encaminhamentos feitos pela escola e ela faz a ponte com a secretaria da saúde para estes alunos terem
prioridade no atendimento. Cabe à escola também verificar se os pais estão levando os alunos aos atendimentos
(Diretora C, Munícipio 1, 21 de abril de 2013) [Grifos meus].

Os projetos desenvolvidos pelas escolas na Contemporaneidade enfatizam a
condução das condutas dos sujeitos, com privilégio às práticas de si que incluem
dimensões psicológicas. Popkewitz (2001, p. 80) destaca que “as técnicas de reflexão
transformam os hábitos, as atitudes e as disposições da criança em disciplina escolar”, ou
seja, passam a ser considerados elementos do próprio conhecimento escolar. Isso inclui
também outras áreas que aparecem nas narrativas por meio de uma variedade de
especialistas. Vale destacar que, mesmo quando a diretora fala em uma ação municipal
que foi nomeada “Pacto pela aprendizagem”, não visualizamos ali intervenções
pedagógicas realizadas pela escola ou organizadas pela Secretaria de Educação, mas uma
variedade de encaminhamentos para especialistas das mais diversas áreas: neurologistas,
psiquiatras, fonoaudiólogos, psicólogos e outros60. Esse fato mostra o quanto as questões
trabalhadas por esses especialistas, seja o tratamento das emoções, a regulação dos
comportamentos, sejam as intervenções psi, medicamentosas ou, ainda, as mais variadas

Para aprofundar as discussões sobre o papel dos especialistas nas práticas escolares atuais,
sugiro minha Dissertação de Mestrado intitulada: Inclusão Escolar: saberes que operam para governar a população
(2010).
60
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formas que fazem os sujeitos se tornarem capazes de conduzir a si mesmos, passam a ser
consideradas aprendizagens escolares. Justo por isso é que podemos falar em uma
sociedade da aprendizagem e que essa sociedade não está numa posição paradoxal àquilo
que acontece no interior das escolas contemporâneas. A aprendizagem só ocupa a
centralidade que é atribuída a ela nos dias de hoje, porque ela não se relaciona mais,
apenas, aos conhecimentos escolares como eram tradicionalmente definidos, mas a
formas de vida, ou seja, ela incorpora as maneiras pelas quais cada sujeito se torna capaz
de governar a si mesmo. Esse governo de si só pode acontecer mediante a construção de
determinadas aprendizagens. Essa é a forma de governamento contemporâneo: um
governamento pela aprendizagem.
É por isso que podemos falar em deslocamentos e em uma ênfase contemporânea
da escola nas práticas de condução de si que se dão por meio da aprendizagem. Se
falássemos apenas na escola como um mecanismo de governamento, isso não apontaria
deslocamentos, pois a escola, desde sua criação, sempre funcionou como um importante
mecanismo de governo dos sujeitos e das populações. A própria Pedagogia sempre esteve
atrelada às práticas de condução, como evidenciam Marín-Diaz e Noguera-Ramirez (2009,
p. 130). Esses pesquisadores defendem que:
O termo pedagogia é usado desde o princípio para referir a prática de conduzir e
orientar a conduta dos outros. Esta palavra que provém do grego paidagogia,[...]
foi usada na Antiguidade para assinalar a atividade que realizava um um

escravo que conduzia, vestia, acompanhava as crianças e jovens [...] e
que, ao longo de suas caminhadas, era responsáveis por moldar o
comportamento e o caráter do jovem.

Com isso, torna-se evidente que a Pedagogia nunca esteve desvinculada das
práticas de condução e governamento. Isso se deve ao fato de que todas as práticas
educativas, independentemente das suas inclinações ideológicas, políticas, metodológicas
ou teóricas, são, por excelência, práticas de governamento, de condução das condutas.
Além disso, a articulação que vemos operar na atualidade, entre práticas assistenciais, de
saúde e práticas educativas também apresenta uma longa história, como veremos na
segunda parte desta Tese. Podemos dizer que as práticas assistenciais têm sua primeira
incursão no interior da escola no transcurso do século XIX para o século XX, por meio
das práticas higienistas que começam a utilizar a escola como instrumento para agir sobre
a vida das populações no decorrer da Primeira República no Brasil. Nóvoa (2009) mostra
que foi nesse período, na transição do século XIX para o XX, que a concepção de uma
escola transbordante se impôs. Ao se referir a Portugal, com apontamentos válidos
também para o Brasil, o autor destaca que, nesse período, estávamos diante de “uma
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sociedade muito frágil: níveis de analfabetismo que atingiam os 80%, inexistência de redes
culturais e científicas, situações de pobreza acentuada, taxas altíssimas de mortalidade e de
morbilidade infantil etc.” (NÓVOA, 2009, p. 62). Diante desses fatos, a escola aparece
como um mecanismo de governamento capaz de controlar os riscos postos pela
existência humana, conduzindo as condutas dos sujeitos a formas de vida mais salutares e
adequadas ao convívio coletivo. Assim, percebemos que a “instituição escolar tem
pleiteado, desde seus primórdios, a prerrogativa de uma gama de ações de teor correcional
encarregadas de levar adiante uma modernização civilizadora da sociedade” (AQUINO,
2012, p. 2).
Sob esse prisma, não podemos dizer que é agora, na atualidade, que as práticas
educativas apresentam uma ênfase na condução das condutas dos sujeitos, pois essa tarefa
sempre foi atribuída à escola. Talvez, o que possamos dizer é que, na atualidade, as
formas de governamento dos sujeitos se modificam e apresentam ênfases diferenciadas:
não acontecem tanto por meio da disciplinarização dos corpos e dos saberes, mas por
meio de práticas de subjetivação e de governo de si. Isso não significa dizer que a
disciplina deixa de existir, mas que a ênfase recai não tanto sobre um governo que age de
uns sobre os outros, mas sobre um governo onde cada sujeito age sobre si mesmo a partir
das aprendizagens que desenvolve. Utilizando a expressão governamento político-ético, as
práticas atuais enfatizariam o segundo eixo dessa expressão, o que não significa que o
primeiro não esteja em franca operação. Por conclusão, é possível perceber a centralidade
que a aprendizagem assume contemporaneamente como instrumento para a efetivação do
governo de si, ou das práticas de condução centradas no si mesmo.
Fundamentados nesse entendimento, autores como Simons e Masschelein (2008,
p. 192) vêm trabalhando com a ideia de uma governamentalização da aprendizagem.
Esses estudiosos esclarecem que a “[...] governamentalização da aprendizagem aponta
precisamente para o que está em jogo hoje e que nós gostaríamos de descrever aqui: que a
aprendizagem se converteu em um assunto tanto de governo como de autogoverno”. A
partir disso, podemos pensar que há uma governamentalização da aprendizagem no
momento em que o sujeito torna-se capaz de governar a si mesmo a partir das
aprendizagens que ele construiu e que podem estar relacionadas tanto a conhecimentos
disciplinares quanto a conteúdos psicológicos que incluem dimensões relacionais da vida
humana. Isso se encontra em estreita relação e, podemos dizer, produz uma junção
extremamente produtiva entre os diferentes eixos de análise desenvolvidos nas seções
anteriores deste trabalho. Esses eixos de análise, por conseguinte, jamais estiveram
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desconectados, pelo contrário sempre ressoaramm uns sobre os outros em cada ponto da
escrita.
Dessa forma, podemos perceber que os problemas sociais apontados pelas
estatísticas como problemas educacionais (educacionalização do social) ocorrem de forma
imanente com a proliferação das políticas sociais na atualidade a qual começa a se desenvolver
na medida em que a inclusão se estrutura como um imperativo do Estado neoliberal
brasileiro. Com o intuito de incluir todos esses sujeitos no jogo mais amplo do mercado e
fornecer a eles condições mínimas de participação (leia-se: concorrência), as políticas
sociais incidem sobre a vida desses sujeitos por meio do repasse de uma renda mínima, assim
como pela imposição de determinadas condicionalidades que colocam o sujeito numa
posição de homem endividado o qual conseguirá pagar sua dívida mediante comportamentos
adequados para a sociedade. Entre tais comportamentos adequados, destacam-se os
investimentos que ele deve fazer em si mesmo, investimentos em capital humano, que nada
mais são do que aprendizagens que façam os sujeitos serem capazes de governar a sua
própria vida e manterem-se numa posição de inclusão produtiva. Ao fim e ao cabo:
educacionalização do social, proliferação das Políticas de Assistência Social e governamentalização da
aprendizagem nada mais são do que um conjunto de fenômenos contemporâneos que
operam sobre a subjetividade dos sujeitos, a fim de torná-los capazes de governar a si
próprios, por meio das aprendizagens que, agora, se pautam pela redefinição dos
conhecimentos escolares sob a forma de conteúdos psicológicos.
Importa sublinhar que nem todas essas questões podem ser relacionadas a formas
de ser do pensamento político atual. A escola como mecanismo de governamento da
população e o seu papel expansionista são questões que se encontram presentes no
decorrer da história da Educação brasileira. Além disso, outro ponto importante a
considerar remete à relação entre Assistência Social e Educação; embora esta articulação
seja bastante antiga, nem sempre ocorreu da mesma forma. Esses dois campos foram, ao
longo do tempo, se entrelaçando de diferentes maneiras e encontrando mecanismos e
estratégias também distintas para agir sobre a população. Para compreender melhor o
fenômeno atual da proliferação das Políticas de Assistência Social, as estratégias postas
em funcionamento tanto pelas políticas sociais quanto pela Educação, foi preciso recorrer
à história para compreender suas formulações no presente. É a isto que me dediquei na
segunda parte desta Tese.
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PARTE 2
A CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DAS POLÍTICAS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: UM RECUO AO
PASSADO PARA A COMPREENSÃO DO PRESENTE
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4. A PROVENIÊNCIA E AS
EMERGÊNCIA DAS POLÍTICAS
SOCIAL NO BRASIL

CONDIÇÕES DE
DE ASSISTÊNCIA

Necessitamos de uma consciência histórica da situação presente.
(Foucault, 2002, p. 232).

Tomando as palavras de Foucault (2002) como propulsoras para a construção
deste capítulo, sinto-me instigada a percorrer alguns caminhos históricos que podem
contribuir para responder, mesmo que minimamente, algumas de minhas inquietações
sobre o presente. Na epígrafe trazida para a abertura deste capítulo, o autor basilar desta
investigação dá relevo à necessidade que temos de conhecer as condições históricas que
possibilitaram a constituição de determinados objetos no presente. Sendo assim, lançar
um olhar histórico para compreender as práticas, os discursos e as verdades que circulam
em nosso tempo se torna fundamental. Esse é o desafio que me acompanhará nas
próximas páginas.
A necessidade de utilizar a história para compreender o momento presente que
vivemos foi tomando forma na medida em que eu me deparava com algumas ações
desenvolvidas, atualmente, no campo da assistência social. A análise dos documentos me
permitiu perceber uma série de estratégias que são desenvolvidas pela Assistência Social e
pela Educação com o intuito de conduzir a vida dos sujeitos e regular suas condutas.
Observando essas práticas atuais, fui interpelada por um conjunto de questionamentos
acerca do tema. Perguntava-me: por que, em uma sociedade e em uma época como a
nossa, existe esse número considerável de programas e projetos de Assistência Social? O
que explica a grande expansão desses programas na atualidade? Como e por que eles
surgiram em nosso país? Desde quando isso aconteceu? O que possibilitou a constituição
dessas práticas em nossa sociedade? Em suma, qual a proveniência e as condições de
emergência das Políticas de Assistência Social no Brasil?
Para responder a essas inquietações, propus-me lançar um olhar genealógico sobre
as práticas desenvolvidas no campo da assistência social ao longo das últimas décadas.
Para isso, tomo emprestado de Nietzsche e Foucault o conceito de genealogia: um estudo
histórico que se opõe à pesquisa da origem (Ursprung). A pesquisa genealógica não
objetiva revelar um ponto primeiro, originário, de onde tudo evolui. Não se trata de
revelar a essência de determinado objeto ou de desvendar, no passado, um ponto
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embrionário onde estariam alojados determinados conceitos e ideias. Segundo Foucault
(1979, p.17), “procurar uma tal origem é tentar reencontrar ‘o que era imediatamente’, o
‘aquilo mesmo’ de uma imagem exatamente adequada a si; [...] é querer tirar todas as
máscaras para desvendar enfim uma identidade primeira”. Para o autor, a pesquisa da
origem se constitui um projeto metafísico que busca o momento e o lugar onde as coisas
se encontrariam em um estado de perfeição. Sendo assim, Foucault recusa a pesquisa da
origem e, no lugar de acreditar na metafísica, propõe que escutemos a história, seus
acasos, suas agitações, suas discórdias, surpresas, desvios e acidentes.
Estudando a obra de Nietzsche, principalmente A Genealogia da Moral, Humano
Demasiadamente Humano e A Gaia Ciência, Foucault (1979) localiza algumas palavras
utilizadas pelo filósofo quando aquele se refere à genealogia; são elas: Ursprung (origem),
Herkunft (proveniência) e Entestehung (emergência). No primeiro caso, como já vimos,
encontramos “[...] uma entidade supra-histórica, qual um motor ou um sopro que coloca
em movimento a história e que, assim, a precede a partir de um lugar metafísico qualquer”
(VEIGA-NETO, 2005, p. 68). Dessa forma, Foucault, seguindo Nietzsche, recusa a
pesquisa de Ursprung. Ele se propõe a desenvolver uma pesquisa orientada pelos dois
termos precedentes — Herkunft e Entestehung — que marcam melhor a tarefa da pesquisa
genealógica desenhada pelo filólogo alemão.
Herkunft, que pode ser traduzida por proveniência ou ascendência, significa um tipo
de pesquisa que busca, na proliferação dos acontecimentos, as inumeráveis possibilidades
de começo. Não se acredita, aqui, em um ponto único entendido como a origem de tudo;
em vez disso, buscam-se, na dispersão dos acontecimentos, os diferentes começos
possíveis. Trata-se de compreender que a constituição de um objeto é o resultado do
entrecruzamento de uma variedade de práticas e discursos que tornaram possível sua
existência em um dado momento histórico. Para Foucault (1979, p. 21)
Seguir o filão complexo da proveniência é [...] manter o que se passou na
dispersão que lhe é própria: é demarcar os acidentes, os ínfimos desvios — ou
ao contrário as inversões completas — os erros, as falhas na apreciação, os
maus cálculos que deram nascimento ao que existe e tem valor para nós; é
descobrir que na raiz daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós somos
— não existe a verdade e o ser, mas a exterioridade do acidente.

Nesse sentido, quando me pergunto sobre a proveniência das Políticas de
Assistência Social no Brasil, não trato de desvendar o ponto originário e verdadeiro que
marca seu único começo possível, mas de buscar na história, no acontecimento mesmo da
nossa vida social, as diferentes condições que possibilitaram a constituição de um
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conjunto de práticas vinculadas a isso que chamamos assistência social, com suas
estratégias e seus objetos próprios.
Temos, ainda, um terceiro termo empregado por Nietzsche e estudado por
Foucault (1979). Entestehung pode ser traduzido por emergência e designa o surgimento, o
aparecimento de determinado objeto na história. Ele é pensado como
[...] o princípio e a lei singular de um aparecimento [...] é a entrada em cena
das forças; é sua irrupção, o salto pelo qual elas passam dos bastidores para o
teatro, cada uma com seu vigor e sua própria juventude. [...] Ninguém é,
portanto, responsável por uma emergência; ninguém pode se autoglorificar
por ela; ela sempre se produz no interstício (FOUCAULT, 1979, p. 24).

Enquanto a proveniência (Herkunft) busca pelos vários começos possíveis,
inumeráveis, tentando marcar os acidentes, os percalços que contribuíram para a
constituição de determinado objeto; a emergência (Entestehung) designa o momento em
que, em um jogo complexo de forças, esse objeto vem à tona, surge, irrompe. Ela marca,
portanto o lugar de luta, de disputa entre as forças que, tensionadas, produzem o
aparecimento do objeto em estudo. Porém, é necessário certo cuidado com tal
entendimento, uma vez que não se trata de buscar um ponto específico na história que
determine exatamente o surgimento desse objeto, mas de compreender que o campo
complexo de relações, no qual ele se encontra inserido, produz um jogo de forças que cria
as condições de possibilidade para a emergência desse objeto: em um determinado tempo
e em uma determinada sociedade. Sendo assim, a pesquisa genealógica parte do
pressuposto que as coisas, os discursos ou as verdades de uma época não têm origem,
nem essência; sua constituição é marcada pela discórdia, pela dispersão ou, como sugere o
próprio Foucault (1979), pelo disparate.
Lançar um olhar genealógico para as Políticas de Assistência Social no Brasil
pressupõe considerar uma série de fatos dispersos em cujo encontro, superposição e
oposição foi possível a emergência desse conjunto de práticas e formas de racionalização
que configuraram tais políticas. Isso significa que, antes de realizar uma busca incessante
pela história totalitária, relatando, cronologicamente, todos os acontecimentos que se
relacionam à constituição das Políticas de Assistência Social em nosso país61, a proposta é
realizar um processo de seleção, de inclusão de alguns acontecimentos e exclusão de
outros. Nessa direção, vale lembrar que a história nunca consegue e, nesse caso, nem
pretende, ser totalitária. Ela seleciona, organiza produz recortes, destaca determinadas

Conforme destaca Veyne (1998, p. 18), “[...] em nenhum caso, o que os historiadores chamam
evento é apreendido de maneira direta e completa, mas, sempre, incompleta e lateralmente, por
documentos, testemunhos, ou seja, por tekmeria, por indícios”.
61
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cenas e negligencia outras. Esse processo de escolha e seleção nunca pode ser entendido
como neutro ou imparcial, pois sempre se encontra imbricado com o próprio sujeito que
conta essa história.
Sendo assim, é necessário marcar que esse meu olhar histórico não é produzido,
por exemplo, por uma assistente social; mas por uma professora, uma pedagoga, uma
profissional da Educação ocupada em pensar a ampla difusão e desdobramento de uma
série de políticas de Assistência e sua articulação com as práticas educacionais atuais. Isso
implica uma série de diferenciações, de interesses próprios, de olhares específicos. Não se
trata de contar uma história pior ou melhor, mais falsa ou mais verdadeira, trata-se de
uma história, eu diria, “interessada” ou “interesseira”, desde a perspectiva particular que
me oferece o campo da Educação. É claro que isso não me permite um vale tudo. Foi
preciso apoiar-me em fatos, em documentos, em trabalhos acadêmicos, para, a partir
deles, historicizar um conjunto de práticas que se tornaram centrais nos modos de
praticar a vida em nossas sociedades contemporâneas e que tangenciam a articulação
entre Assistência Social e Educação.
Desse modo, não pretendo contar a história da Assistência Social apoiada em
grandes acontecimentos ou fatos consagrados, embora eles possam ser mencionados. No
lugar disso, escolho historicizar determinadas práticas, tais como elas se materializam em
documentos, em registros bibliográficos e em trabalhos de historiadores ou
pesquisadores. Esse olhar histórico, de inspiração foucaultiana, diferencia-se de um tipo
de história pautado nas instituições, nas ideologias, no Estado, ou seja, nos universais. Seu
método de trabalho parte de uma decisão teórica e metodológica que consiste em supor
que os universais não existem.
Em vez de partir dos universais para deles deduzir fenômenos concretos, ou
antes, em vez de partir dos universais como grade de inteligibilidade
obrigatória para um certo número de práticas concretas, gostaria de partir
dessas práticas concretas e, de certo modo, passar os universais pela grade
dessas práticas (FOUCAULT, 2008a, p. 5).

No lugar de partir dos universais, percebo mais produtividade em ocupar-me
com uma história das práticas, ou ainda, para ser mais precisa, uma historicização das práticas de
assistência social no Brasil em articulação com a Educação. Tal empreendimento pode ser melhor
compreendido se revisamos o entendimento de prática a partir da perspectiva de
Foucault.
Por mais que Foucault utilize o conceito de prática desde o início de suas
investigações, não encontramos em sua obra uma exposição detalhada acerca desse
conceito. Castro-Gómez (2010), em seu livro “História da Governamentalidade”, nos
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ajuda a compreender de forma mais detalhada esse conceito tão importante que se
encontra no centro do pensamento foucaultiano:
Por prática Foucault refere-se ao que os homens realmente fazem quando falam ou
quando agem. Ou seja, as práticas não são expressão de algo que esteja ‘atrás’ do
que se faz (o pensamento, o inconsciente, a ideologia, ou a mentalidade),
senão que são sempre manifestas; não se remetem a algo fora delas que as
explique, senão que seu sentido é imanente. Atrás do telão não há nada que ver
ou escutar, porque tanto o que se diz quanto o que se faz são positividades. As
práticas, em suma, sempre estão ‘em ato’ e nunca são enganosas. Não há nada
reprimido ou alienado que se possa restaurar ou nada oculto que se possa
revelar. O mundo é sempre, e em cada momento, o que é e não outra coisa:
aquilo que se diz tal como se diz e aquilo que se faz tal como se faz
(CASTRO-GÓMEZ, 2010, p. 28) [Grifos do original].

Na mesma linha argumentativa, podemos destacar as palavras de Veyne (1998,
p. 248), quando diz que “a prática não é uma instância misteriosa, um subsolo da história,
um motor oculto”. Para exemplificar essa compreensão, o autor utiliza a expressão “parte
oculta do iceberg” para mostrar que a parte imersa do iceberg não é diferente da parte emersa
(ambas são de gelo), assim como a primeira não funciona como um motor que
movimentaria todo o iceberg. Dessa forma, ao salientar as práticas desenvolvidas no campo
da Assistência Social em momentos históricos distintos, não estou procurando seus
fundamentos ou um pensamento que as sustente. Antes disso, compreendo que as
práticas são compostas pelo entrelaçamento entre o télos e a tékhne, ou seja, entre uma
forma de racionalidade própria de cada época e de cada sociedade e as técnicas ali
desenvolvidas. Desse modo, as práticas não são apenas as técnicas nem apenas os télos,
elas incorporam esses dois aspectos. Marín-Diaz (2012, p. 28) lembra que as técnicas de
condução, que operaram em diferentes momentos e sociedades podem ser muito
semelhantes entre si, no entanto, “o fato de se articularem a formas de pensamento e
racionalidades diferentes fazem com que elas ajam de modos distintos para outros
propósitos e, por isso mesmo, sejam diferentes”. Dessa forma, percebemos que é possível
encontrarmos as mesmas técnicas em momentos históricos diferentes, mas não as
mesmas práticas, pois, ao se vincularem às formas de racionalidade distintas, já não são,
de modo algum, as mesmas. Assim, fazer uma análise das ou historicizar as práticas é
fazer uma análise das técnicas e dos télos de cada momento histórico, é compreender que
tais práticas aparecem imbricadas em uma racionalidade específica que circula em cada
momento histórico. De acordo com Castro-Gómez (2010, p. 29)
[...] as práticas (discursivas e não discursivas) são acontecimentos: emergem em
um momento específico da história e são inscritas em um entremeado de
relações de poder. Só há práticas em rede. Para Foucault não existem práticas
que sejam independentes do conjunto de relações históricas nas quais elas
funcionam. Por isso, embora as práticas sejam singulares e múltiplas, devem
ser estudadas como formando parte de uma montagem, de um dispositivo que
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as articula. E esse entremeado não é a simples somatória das práticas
singulares e heterogêneas que o conformam, senão que funcionam conforme
regras. Os “conjuntos práticos” ou “regimes de práticas” (duas expressões
utilizadas por Foucault) têm, pois, uma racionalidade. [Grifos do original].

Sendo assim, fica nítido que as práticas são produzidas e determinadas pelo
conjunto de regras que circulam em um determinado período histórico, há uma espécie
de gramática que regula a produção das práticas. Dessa maneira, não há como separar as
práticas da racionalidade que as produz e que, ao mesmo tempo, é produzida por elas. A
prática é, simultaneamente, a racionalidade (o télos) e as técnicas operadas para governar
os sujeitos num tempo específico da história. Portanto, técnicas e racionalidade guardam
assim, uma relação de imanência entre si a partir da qual é possível visualizar as práticas
em operação.
Assim, penso que é possível analisar como um conjunto de práticas de
assistência social (as técnicas e os télos) operam em momentos históricos determinados
com o intuito de governar os sujeitos e a população por meio de saberes, poderes e
modos de subjetivação. Pensando na possibilidade de historicizar determinadas práticas
de assistência social em articulação com a Educação, optei por iniciar cada seção deste
capítulo destacando e selecionando algumas práticas desenvolvidas nesse campo
específico em uma época dada. Tais práticas ajudam a caracterizar, mesmo que
minimamente, aquele momento histórico e suas possíveis contribuições para a
constituição das Políticas de Assistência Social em nosso país. Tomando essas práticas
como o “lugar de encadeamento do que se diz e do que se faz, das regras que se impõem”
(FOUCAULT, 2003, p.339), penso ser possível destacar algumas das condições que
possibilitaram a emergência das Políticas de Assistência Social no Brasil e suas relações
com a educação escolarizada.
Para isso, analisei as práticas desenvolvidas no âmbito da Assistência Social em
cada momento histórico específico, buscando compreender os regimes de verdade que
circulam numa época dada e a forma como se produzem modos distintos para conduzir
as condutas dos sujeitos e das populações. Essas formas de condução das condutas se
relacionam a determinadas formas de manifestação do verdadeiro, pois
[...] o exercício de poder se acompanha bem constantemente de uma
manifestação de verdade entendida no sentido amplo. [...] poder-se-ia chamar
a manifestação da verdade como um conjunto de procedimentos possíveis,
verbais ou não, pelos quais se atualiza isso que é colocado como verdadeiro
(FOUCAULT, 2010, p. 35).

Nessas bases, podemos dizer que, em cada época estudada, a Assistência Social
se se vincula a uma forma de manifestação da verdade como um conjunto de
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procedimentos que produzem, por meio de uma ritualização, algo como sendo verdadeiro
e que, por isso mesmo, apresenta força constrangente. O que constrange os indivíduos
não é a forma de manifestação da verdade, mas o próprio regime de verdade ao qual essa
manifestação se vincula. O regime de verdade pode ser compreendido como “aquilo que
constrange os indivíduos a um certo número de atos de verdade [...] aquilo que define,
que determina a forma desses atos; é aquilo que estabelece para esses atos condições,
efetuações e efeitos específicos” (FOUCAULT, 2010, p. 67), É o regime de verdade, pelo
que ele expressa de verdadeiro, que apresenta força de constrangimento e que faz com
que o indivíduo diga: “Se é verdadeiro, eu me inclinarei! Se é verdade, portanto, eu me
inclino” (FOUCAULT, 2010, p. 71). Tal operação faz com que o sujeito conduza as suas
ações a partir de determinados regimes de verdade. Ele passa a ser constrangido e
subjetivado por esses regimes. Não se trata aqui de atos de obediência ou submissão, mas
atos de verdade através dos quais mostramos nosso reconhecimento e aceitação de algo
como verdadeiro.
Dessa forma, compreende-se que, para cada momento, aquele conjunto de
procedimentos e técnicas que hoje qualificamos como de assistência social aparece
vinculado a um regime de verdade específico que constrange os indivíduos e os leva a
exercer determinadas formas de condução sobre si mesmos e sobre os outros.
Na próxima seção, destaco e agrupo algumas práticas exercidas no campo da
assistência social que parecem se encontrar articuladas com um regime de verdade, a
partir do qual a verdade religiosa assume a centralidade. Olhar para essas práticas e para a
forma como essas manifestam o verdadeiro me permitiu construir um caminho possível
para compreender a proveniência e as condições de emergência das Políticas de
Assistência Social no Brasil. Sei que tal tarefa parece audaciosa, e confesso que ela se
apresentou como um grande desafio. Contudo, ao mesmo tempo em que percebi as
dificuldades desse processo, também consegui visualizar sua produtividade. Enfim,
escolhi encarar o desafio!
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4.1. A Assistência Social como ato de benemerência e caminho da
salvação
A assistência social é uma prática antiga na humanidade.
[...] A solidariedade social diante dos pobres, dos viajantes,
dos doentes, dos incapazes, dos mais frágeis, se inscreve sob
diversas formas nas normas morais de diferentes
sociedades. Ao longo do tempo grupos filantrópicos e
religiosos foram conformando práticas de ajuda e apoio
(Sposati, et. al. 1987, p. 40).
Até meados do século XIX, as práticas de assistência eram desenvolvidas por grupos de
pessoas com “corações piedosos” ou pela própria igreja. A ajuda aos necessitados era considerada
uma virtude cristã, mas, ao mesmo tempo, os benfeitores eram privilegiados com vantagens e
empréstimos. Autores como Mestriner (2008), Corazza (1998), Sposati (1987) e Lobo (2008)
descrevem algumas práticas de assistência desenvolvidas nessa época. São elas:
O Esmoler: O esmoler significava o ato de distribuir esmolas aos pobres e era exercido por pessoas
designadas pelo rei de Portugal para desempenhar essa função. Segundo Zanirato (2001, p.368), “a
concessão de esmolas aos homens necessitados aparece como uma das primeiras formas adotadas
pelo Estado Português no Brasil, para garantir a sobrevivência de muitos que não têm outra forma
de sobreviver. Esta forma de distribuição pode ser entendida como o primeiro tipo de assistência
social dirigida a esta população”.
Os diáconos: “A igreja criou os diáconos, que visitavam os assistidos e mediavam suas necessidades”
(MESTRINER, 2008, p. 15). Os diáconos trabalhavam com o pastor em funções litúrgicas (culto) e
pastorais. Entre suas funções, eles deveriam visitar os enfermos, os pobres, os indigentes, as viúvas,
os órfãos e os prisioneiros. Nessas visitas eles ofereciam aos necessitados a ajuda da igreja. Segundo
a Bíblia, tratava-se de alimentar os famintos, acolher o próximo, vestir os que estão despidos, visitar
os enfermos e encarcerados (Mateus 25: 31-46).
O bodo: era um antigo cerimonial religioso inaugurado no século XII, em Portugal, por D. Dinis e
pela Rainha Santa Isabel, e objetivava a partilha entre os homens. Era a distribuição de alimentos
pela igreja aos pobres e necessitados.
Santas Casas de Misericórdia: Essa foi a primeira forma organizada de assistência no Brasil.
Conforme Mestriner (2008), ela foi transplantada de Lisboa e era pautada no modelo da esmola.
Inicialmente, dava dotes aos órfãos e caixão para o enterro dos pobres. A ajuda era muito pequena
e destinada a poucos, sendo que ela era mais importante aos seus integrantes — a quem ela
atribuía status e privilégios — do que à população demandatária.
Roda dos Expostos: Esse sistema, instituído pelas Santas Casas de Misericórdia, surgiu na Itália, em
meados do século XII, chegando ao Brasil no século XVIII, mais especificamente em 1726, na Bahia,
em 1738, no Rio de Janeiro e, em 1837, em Porto Alegre. A roda dos expostos destinava-se a
receber os filhos abandonados pelas mães de famílias pobres, mas também acabou sendo utilizada
para ocultar “as relações ilícitas de mulheres de condição social elevada, para as quais se colocava a
questão da salvaguarda da honra” (LOBO, 2008, p. 291). Muitas crianças com deformações também
foram abandonadas nas rodas dos expostos.
Pode-se observar que, nessa época, as práticas de assistência dependiam de atos de vontade,
apresentavam-se vinculadas a ações de caridade desenvolvidas tanto por pessoas nobres ou
religiosas, quanto por instituições, como a igreja, os hospitais ou as Santas Casas de Misericórdia.
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A assistência, no seu sentido mais lato, significa auxílio, socorro. Onde quer
que haja uma necessidade que o interessado não pode resolver por si e não
consiga pagar com o seu dinheiro, a assistência tem o seu lugar. Assistência a
famintos, a sedentos, nus, desabrigados, doentes, tristes, ativos, transviados,
impacientes, desesperados, mal aconselhados, pobres de pão ou pobres de
consolação, tudo é assistência, auxílio, socorro.
(Correia, 1999, p. 13).

Caridade. Piedade. Generosidade. Solidariedade. Benesse. Benemerência.
Complacência. Misericórdia. Ajuda. Favor. Esse é o quadro inicial em que as práticas de
assistência social encontraram espaço para se desenvolver. No Brasil, até meados do
século XIX, as práticas de assistência aos necessitados se apresentavam como atos de
caridade ao próximo e eram desenvolvidas tanto de forma individualizada — mediante
doações e auxílios concedidos por pessoas que, além de bens materiais, possuíam “almas
piedosas”—; quanto de forma organizada e regulamentada por meio de ordens religiosas
ligadas às igrejas e conventos que ofereciam não só ajuda material, mas também moral e
espiritual.
É possível afirmar que, nessa época, a maioria das práticas assistenciais se
apresentava ligada a filantropia caritativa e a benemerência, sendo entendida como ato de
vontade e de ajuda ao próximo62. Mestriner (2008, p. 14) lembra que a palavra filantropia
significa amor ao homem, ao ser humano, à humanidade (vem de philos, amor, e antropos,
homem) e “constitui-se no sentimento, na preocupação do favorecido com o outro que
nada tem”. Já a benemerência, sentido de caridade atribuído à assistência, principalmente
pela igreja católica, constitui-se, segundo a autora, “na ação do dom, da bondade, que se
caracteriza pela ajuda ao outro” (idem). A partir desses esclarecimentos semânticos, tornase possível perceber que as práticas de assistência social destacadas nesse momento
histórico associam assistência, filantropia e benemerência, produzindo uma espécie de
mistura, fusão e sobreposição desses três termos. Conforme declara Mestriner (2008, p.
14), “assistência, filantropia e benemerência têm sido tratadas no Brasil como irmãs
siamesas”.

É preciso lembrar que existe toda uma rede de solidariedade que, em certa medida, foge a essa
lógica, como é o caso das sociedades de auxílio mútuo que muito se disseminaram na passagem do século
XIX para o século XX. Tais associações, segundo Adhemar Lourenço da Silva Jr (2005, p. 45), “são
formadas voluntariamente e tem com o objetivo prover auxílio financeiro a seus membros em caso de
necessidade”. De um modo geral, essas associações são vistas como estratégias de sobrevivência
implementadas em um contexto de insegurança social, onde há ausência de políticas sociais e mecanismos
de previdência. Neste trabalho, não me deterei em tais discussões, mas elas podem ser encontradas nos
trabalhos de Adhemar Lourenço da Silva Jr (2005) e Tânia Regina de Luca (1990).
62
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Além de compreender as práticas de assistência social como uma espécie de
filantropia caritativa e ato de benemerência ao próximo, tais ações objetivaram conduzir
as condutas dos sujeitos por meio de verdades que faziam circular. Há, nessa época, um
tipo muito especifico de manifestação da verdade, uma verdade religiosa que se utilizava
da fé cristã para agir sobre a vida dos sujeitos aqui na terra. Pode-se perceber, “[...] nessa
manifestação da verdade sob a forma de subjetividade efeitos que estão para além da
ordem do conhecimento, mas que são da ordem da salvação” (FOUCAULT, 2010, p. 57).
É por meio da crença na salvação eterna que se tornava possível exercer o poder sobre as
condutas dos homens, determinando a forma como devem agir neste mundo.
[...] na medida em que os homens estão mais preocupados com a sua salvação
no outro mundo do que com isso que se passa aqui embaixo; na medida em
que querem verdadeiramente serem salvos, eles permanecem tranquilos e é
mais fácil governá-los. [...] [quanto] mais os homens estão preocupados com a
sua salvação no além, mais é fácil aqui embaixo governá-los (FOUCAULT,
2010, p. 58).

É esse princípio que podemos observar nesse primeiro recorte histórico. Tratase de indexar ao exercício de poder a uma verdade metafísica que promete a salvação
eterna dos sujeitos quanto mais bondosos e caridosos eles se mostrarem aqui na terra. As
práticas de assistência social trazidas para abrir esta seção podem ser compreendidas
como práticas litúrgicas, no sentido empregado por Foucault (2010). Para ele, a aleturgia
seria o ato pelo qual a verdade se manifesta. Por isso, a verdade religiosa, predominante
nesse período histórico, manifesta-se por meio das práticas de caridade, que podem ser
compreendidas como procedimentos litúrgicos, os quais estabelecem uma série de regras
para moldar as formas como os sujeitos devem agir neste mundo. Tal verdade estabelece
princípios morais e religiosos que devem ser seguidos por aqueles que desejam a salvação
de suas almas. Vale salientar que o princípio de salvação, referido aqui, não se relaciona
apenas à salvação eterna. Há, também, uma espécie de salvação terrena que se manifesta
pelas formas de qualificar ou melhorar a vida dos sujeitos neste mundo. Por conseguinte,
podemos dizer que a assistência social, nesse primeiro recorte histórico, funciona por
meio da benemerência e da caridade ao próximo com a finalidade de salvar — neste e no
outro mundo — tanto aquele que recebe a ajuda quanto aquele que a oferece. Temos,
portanto, dois movimentos distintos, mas conectados entre si: o primeiro se refere à
salvação da alma e do corpo daquele que necessita de auxílio; o segundo é centrado
também na salvação da alma e do corpo, porém daquele que oferece o auxílio. Vejamos
cada um desses movimentos com um pouco mais de atenção.
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Num primeiro momento, podemos compreender que as práticas de assistência
social, nessa época, objetivam salvar o necessitado, seja pela ajuda material, saciando
minimamente as necessidades deste neste mundo (salvação do corpo); seja pelas
orientações morais ou espirituais que objetivavam o conduzir à vida eterna (salvação da
alma). Isso pode ser visualizado por meio das Obras de Misericórdia que, segundo Lobo
(2008, p.182), apresentavam quatorze objetivos, sendo:
Sete espirituais (ensinar os ignorantes, dar bom conselho, castigar com
caridade os transgressores, consolar os tristes, perdoar as ofensas recebidas,
suportar as injúrias do próximo com paciência, orar a Deus pelos vivos e pelos
mortos) e sete corporais (remir os cativos e visitar os prisioneiros, tratar os
doentes, cobrir os nus, alimentar os famintos, dar de beber a quem tem sede,
abrigar os pobres e peregrinos, sepultar os mortos).

Como é possível observar, esses dois conjuntos de objetivos pretendiam cuidar
tanto da vida terrena, fornecendo o básico para a sobrevivência dos pobres e
desamparados, quanto da vida eterna, infundindo-lhes valores morais e religiosos, a fim
de acalentar suas almas e encaminhá-las em direção à salvação. Duplo objetivo, portanto:
salvação do corpo neste mundo e salvação da alma no outro mundo.
Segundo Mestriner (2008), as Misericórdias foram a primeira e duradoura
instituição de assistência no Brasil, instalando-se, primeiramente, em Santos, em 1543, e
chegando a Porto Alegre, em 1803. Com isso, é possível notar as Santas Casas de
Misericórdia começaram a funcionar no Brasil já desde o primeiro século da colonização
portuguesa. Podemos dizer que elas foram as únicas instituições que socorreram os
pobres e indigentes gratuitamente por quase três séculos. Sabe-se que elas desenvolviam
diferentes atividades: recolhiam esmolas aos necessitados, forneciam dotes aos órfãos,
ofereciam refeições e abrigo aos pobres, assim como caixões para seus enterros;
alimentavam e visitavam os presos, davam-lhes apoio espiritual, rezavam missas pelos que
pagavam por esse serviço e, também, recolhiam e batizavam as crianças deixadas na
conhecida Roda dos Expostos 63 . Diz a autora: “A Santa Casa de Misericórdia foi o
exemplo expressivo da ação social das ordens religiosas, sendo o atendimento
predominante nesse período” (MESTRINER, 2008, p. 40).

Sandra Corazza (1998, p. 94) caracteriza a Roda dos Expostos e explica o seu funcionamento
da seguinte forma: “Incrustado em uma parede de pedra, o cilindro de madeira da roda era preso por um
eixo vertical que o fazia girar, enquanto as crianças eram introduzidas em uma parte da sua superfície lateral
aberta. Tal dispositivo permitia que do lado de fora, pudesse ser colocada a exposta e, após um giro, esta
passasse para dentro do estabelecimento, sem um contato direto entre quem estivesse em seu interior com
quem estivesse no exterior, de modo que tanto o depositário quanto o recebedor não pudessem ver-se
reciprocamente. Puxava-se então uma corda com uma sineta, para avisar os que estavam dentro que uma
exposta acabava de ser deixada e o expositor retirava-se do local, sem ser identificado”.
63
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Corazza (1998) relata que, a partir do final do século XVII, as instituições
caritativas, tal como as Irmandades de Misericórdias, passaram a ser chamadas de “Casas
da Roda”, “Casas dos Enjeitados” ou “Casas dos Expostos”. Tal nomeação foi atribuída a
essas instituições, pois elas ficaram responsáveis por recolher, cuidar e até mesmo educar
as crianças abandonadas. No que concerne ao papel do Estado, tanto o Estado Português
(que governou o Brasil durante o período colonial, de 1500 a 1822), quanto o Estado
Brasileiro (no seu período monárquico, de 1822 a 1889), não se envolviam diretamente
com a administração dessas instituições ou com verbas para o seu funcionamento.
Mesmo com a independência do Brasil, em 1822, a forma de compreender e tratar o
problema da pobreza no país pouco se modificou. O Estado não assumia
responsabilidades sociais, sequer repassava verbas destinadas para esse fim e quando,
raramente, o repasse ocorria, era sempre insuficiente para arcar com as despesas. As
responsabilidades sociais acabavam sendo assumidas por instituições de caridade ou por
iniciativas individuais64.
Nessa época, a educação aparecia associada às igrejas ou ordens religiosas e tinha
como principal função o ensinamento de ofícios aos pobres, assim como um objetivo
moral e religioso. Tratava-se, portanto, de recolher e doutrinar as crianças pobres por
intermédio das instituições caritativas e beneficentes tais como albergues, casas prisões,
casas da doutrina, casas de misericórdia, seminários etc. Corazza (1998, p. 116) relata que,
no interior das Santas Casas de Misericórdia, havia, entre outros funcionários, uma
professora responsável por ensinar as primeiras letras e as lições de costura às meninas
expostas. A autora destaca que, em todos os fins de semestre, a professora precisava dar
parte “do adiantamento das expostas [...] quer quanto às lições, quer quanto à conduta na
aula”65. Aqui já podemos observar uma das primeiras articulações entre Assistência Social
e Educação. Torna-se interessante perceber que, nessa primeira associação, é a última que
passa a ser introduzida no interior do espaço assistencial, ou seja, a Santa Casa.
Atualmente, observamos um movimento contrário: é a assistência social que passa a ser
introduzida nos espaços escolares e educacionais. É a assistência que entra na escola e
passa a funcionar por meio de programas e projetos variados e não o contrário. Ao fim e

Essas iniciativas individuais podem ser visualizadas entre os séculos XVIII e XIX, quando a
prática de criar filhos alheios ou de deixar as crianças aos cuidados de famílias ricas foi amplamente
difundida no Brasil. Era raro encontrar famílias que, mesmo antes de existir o estatuto da adoção, não
possuíssem pelo menos um filho de criação. Para aprofundar tais discussões, sugiro a leitura do texto “A
roda do Infantil” (CORAZZA, 1998).
65 Essas informações foram retiradas, segundo Corazza, do Regimento Interno da Santa Casa de
Misericórdia da Cidade de Porto Alegre, em 1882.
64
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ao cabo, o que é preciso ressaltar é o fato de que, já nessa época, Assistência e Educação
tiveram algum tipo de entrelaçamento.
Observando a variedade de tarefas desenvolvidas pelas Santas Casas, fica
evidente a necessidade que se tinha de obter recursos financeiros que pudessem garantir
seu funcionamento. Como não se podia contar com os repasses de verbas do Estado, as
Santas Casas sobreviviam por meio de doações e, com isso, forneciam um atendimento
extremamente precário. Não é por acaso que, nessa época, o número de crianças mortas,
após terem sido deixadas na Roda dos Expostos, era muito elevado. Conforme destaca
Lobo (2008), a principal questão não era a vida que se perdia, mas a preocupação de
evitar que uma alma se fosse sem o batismo cristão. Esse era o principal objetivo da Roda
— batizar as crianças expostas —, já que, quando eram abandonadas nas ruas, corriam o
risco de morrer sem receber o sacramento do batismo66. Isso fica expresso no excerto
retirado das atas da Santa Casa de Salvador.
[O objetivo da Roda era o de] evitar-se o horror e a deshumanidade que então
praticavão com alguns recém-nascidos, as ingratas e desamorosas mães,
desassistindo-os de si, e considerando-as a expor as crianças em vários lugares
imundos com a sombra da noite, e de quando amanhecia o dia se achavão
mortas, e algumas devoradas pelos cães e outros animais, com lastimoso
sentimento de piedade catholica, por se perderem aquelas almas pela falta de
Sacramento do Baptismo (Atas da Mesa da Santa Casa de Misericórdia de
Salvador, 1726).67

Constatadas essas situações, podemos dizer que essas práticas eram orientadas
pelo princípio da salvação divina, o qual se alcançava por meio do batismo ou das
orientações espirituais concedidas aos diferentes grupos de necessitados. Além disso, tais
práticas também se direcionavam aos cuidados do corpo, sua sobrevivência e/ou sua
criação. Eram, portanto, práticas de salvação da alma e do corpo dos abandonados, dos
desprovidos, dos pobres e dos enjeitados68.
Essas práticas não pretendiam, entretanto, ajudar apenas os pobres, os
necessitados ou os abandonados, salvando suas almas e melhorando, mesmo que
escassamente, suas vidas terrenas. Conforme já explicitado, tais práticas objetivavam
também a salvação — nesse e no outro mundo — daquele que oferece o auxílio. Explico
melhor: participar das ordens religiosas nessa época, tais como as Misericórdias, por
exemplo, significava, por um lado, usufruir de benefícios terrenos que melhoravam as

66

Sobre batismo, aconselho a leitura da aula de 20 de fevereiro de 1980, do curso Do governo dos

vivos.
67 Estes excertos iniciais foram retirados do estudo desenvolvido por Corazza (1998). Optei,
assim como a autora, por manter os registros com ortografia da época.
68 Essas práticas da salvação da alma e do corpo dos pobres podem ser visualizadas no quadro da
página 74, visualizando a coluna grifada em azul.
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possibilidades de fazer bons negócios e obter vantagens junto ao Governo; por outro,
viver essa vida de acordo com princípios religiosos, exercendo o bem e ajudando os
necessitados, garantiria a salvação das almas dos benfeitores, encaminhando-os à vida
eterna. De acordo com Marcílio (1997), era bastante comum homens com posses e
propriedades deixaram em seus testamentos legados e esmolas às misericórdias com este
fim: a salvação de suas próprias almas.
Importa ressaltar que “[...] a caridade jamais teve a pretensão de erradicar a
pobreza, mas viver dela, nesta e na vida eterna” (LOBO, 2008, p. 295). Era preciso
manter a existência dos pobres e desamparados para que se pudesse viver da pobreza, ou
seja, viver das vantagens (terrenas e espirituais) que ela era capaz de conceder àqueles que
contribuíam para amenizá-la, mas, jamais, para exterminá-la. Dessa forma, não se
questionava a existência da pobreza, ela não era entendida como um problema para a
sociedade, pelo contrário, era até mesmo carregada de uma positividade mística. Havia,
sublinha Foucault (2010a), uma espécie de glorificação da dor e do sofrimento que
produzia uma salvação comum à pobreza e à caridade. Nessa época, o sofrimento gerado
pela pobreza era concebido como o caminho à salvação divina, tanto para o pobre que, ao
suportá-la na vida terrena, encontraria futuramente o reino dos céus, quanto para os
nobres, que poderiam, exercendo sua caridade, garantir sua própria salvação. Conforme
assinala Lobo (2008), esses homens nobres socorriam os miseráveis, inválidos e
moribundos chamando, para si, as tarefas sociais de caridade, na ingente esperança de
alcançar a própria salvação. Portanto, o exercício de caridade trazia, aos que o
desempenhavam, uma série de benefícios, fossem eles terrenos ou espirituais. Apresento a
seguir três benefícios que me parecem interessantes para compreender, posteriormente,
os efeitos que as práticas assistenciais produziam na vida dos indivíduos nessa época.
Em primeiro lugar, tornar-se um membro da Irmandade da Misericórdia
significava obter um status social, uma espécie de prestígio diante da sociedade, uma vez
que, para participar dessas ordens religiosas, era necessário provar sua dignidade e
integridade. Além de cumprir o “estatuto da pureza do sangue (não ter ascendência não
branca, judia ou moura)” (LOBO, 2008, p. 282), para participar das ordens, era necessário
se enquadrar em uma série de regras, dentre elas: não ter sido casado com mulher negra
ou de má reputação; não ter sido escravo; não ter sofrido alguma condenação por crime,
furto, homicídio etc.; ser temente a Deus e viver de acordo com seus princípios morais e
religiosos; saber ler e escrever e; dispor de bens e recursos para contribuir com o
funcionamento da instituição. Por essa razão, desenvolver a caridade, nesse contexto,
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significava, ao mesmo tempo, expor publicamente o seu prestígio, visto que as Santas
Casas concediam diplomas e títulos a quem ajudava os pobres, assim como expunham
seus retratos na galeria dos benfeitores69. Portanto, temos aqui o primeiro benefício —
terreno — concedido àqueles que se dispunham a ajudar os pobres: o status social.
Além de obter o reconhecimento da sua integridade perante a sociedade, os
membros das Misericórdias tinham o direito de desfrutar de uma série de vantagens.
Quem participava de tais instituições tinha a garantia de atendimento hospitalar em caso
de doença, podia usufruir de abrigo, alimentação e cuidados na velhice ou na pobreza;
tinha direito a enterro no cemitério da instituição com honras fúnebres e, após a morte,
recebiam preces e orações por sua alma. Entre os privilégios concedidos aos “generosos
benfeitores” está a possibilidade de obter empréstimos para negócios particulares.
Segundo Lobo (2008, p. 283),
Foi prática generalizada das Misericórdias funcionar como banco de
empréstimos a juros, com o intuito de fazer render as doações e heranças que
recebiam ou administravam. Há registros dessas práticas em várias filiais.
Empréstimos concedidos sem garantias de pagamento, a fundo perdido,
levaram várias delas à bancarrota.

Essas vantagens concedidas pelas Santas Casas aos que delas participavam como
benfeitores, funcionava como uma espécie de seguro social, garantindo não só
possibilidades de ascensão social, mas também de cuidado e auxílio, caso fossem
acometidos por infortúnios. Eis o segundo benefício — terreno — oferecido aos que se
dedicassem aos pobres: o seguro social.
Além de todas essas vantagens concedidas pelas instituições ou pelo próprio
Governo, também se acreditava que, ao exercer a caridade para com o próximo, os
benfeitores seriam agraciados pelos desígnios divinos. Essas graças concedidas pelas
intervenções divinas — e não apenas por instituições terrenas — poderiam ser materiais
ou espirituais. As graças materiais poderiam ser operadas por meio de verbas recebidas,
pedidos atendidos ou doenças curadas. Acreditava-se que, quando alguém que vivesse
dentro da religiosidade necessitasse da ajuda divina, mesmo que ainda nesta vida, esta se
pronunciaria operando milagres e concedendo graças à vida aqui na Terra. Além de gozar
dessas graças na vida terrena, acreditava-se que estas acompanhariam os homens de boa
fé também na vida eterna, salvando suas almas e os encaminhando ao paraíso. Isso
oportuniza observar que, cumprindo os deveres da caridade nesta vida, garantir-se-ia não

Informações como essas podem ser encontradas nos documentos que expressam os
Compromissos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, de 1867, 1886 e 1898.
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só um lugar nas hierarquias terrenas, mas também no reino dos céus. Portanto, terceiro
benefício — nesse caso, divino: a salvação da alma do benfeitor.
Para visualizar melhor essas práticas e seus objetivos, elaborei a tabela a seguir
que apresenta um resumo do que discuti até o momento.
Tabela 6
A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO CARIDADE E BENEMERÊNCIA
PRODUZ EFEITOS NA VIDA DOS SUJEITOS
POBRES
NOBRES
VIDA
TERRENA
Ajuda material
Dar de comer,
beber, abrigar os
pobres, tratar os
doentes, dar
esmolas etc.
SALVAÇÃO DO
CORPO OU
QUALIFICAÇÃO
DA VIDA
TERRENA

VIDA ETERNA
Ajuda espiritual
Orientações
espirituais, pregar
valores morais e
religiosos,
batismo etc.

SALVAÇÃO DA
ALMA

VIDA TERRENA
Benefícios Sociais
(prestígio)
Homenagens aos
benfeitores,
reconhecimento de
suas virtudes e da
pureza do sangue
(Status/ prestígio
social)
SALVAÇÃO DO
CORPO OU
QUALIFICAÇÃO DA
VIDA TERRENA

VIDA ETERNA

Benefícios materiais

Benefício
espiritual

Empréstimos para
negócios.
Usufruir de cuidados
quando necessário
(seguro social)

Ajudar o próximo.
Viver de acordo
com princípios
religiosos. Ser
bondoso e
piedoso.

SALVAÇÃO DO
CORPO OU
QUALIFICAÇÃO
DA VIDA
TERRENA

SALVAÇÃO DA
ALMA

Conforme anunciado, torna-se interessante analisar os efeitos que tais práticas
produzem na vida das pessoas. Funcionando no interior de um quadro religioso,
principalmente cristão, essas práticas constituem-se em mecanismos de condução
exercidos sobre os sujeitos pobres. Lobo (2008, p. 282) prefere falar em práticas de
controle quando destaca que o poder exercido
[...] pela ajuda aos necessitados e a moralização dos costumes, com a
construção dos recolhimentos e as doações de dotes para moças órfãs
evitando que a pobreza as empurrasse para a prostituição, foram práticas de
controle que se disseminaram com a preocupação religiosa de salvação das
almas.

Ao invés de falar em práticas de controle, prefiro falar em práticas de condução
das condutas que eram desenvolvidas sobre a vida tanto dos pobres quanto dos nobres.
Podemos notar, por meio dos exemplos trazidos até aqui, que, para fazer parte das
Misericórdias e, posteriormente, salvar sua alma, aqueles que ofereciam ajuda aos pobres
deveriam conduzir suas vidas seguindo determinados preceitos, deixando-se regular pelas
leis divinas e religiosas. Sendo assim, podemos dizer que as práticas de assistência social
desenvolvidas até meados século XIX, serviram como mecanismos de condução da
conduta, tanto dos pobres quanto das pessoas nobres. Essas atividades regulavam suas
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vidas terrenas, ditando as regras de como deveriam ser, agir e se comportar,
estabelecendo quais seriam as boas ou más condutas de um cristão.
Dessa forma, entendo que as práticas de assistência social, que funcionam por
meio da caridade e da benemerência com a finalidade da salvação, tanto da alma quanto
do corpo, constituem-se em práticas de condução-pastoral. Chamei-as de conduçãopastoral, pois elas não são práticas de controle, tais como as que funcionam atualmente
em nossa sociedade. Essas práticas de condução-pastoral funcionam por meio dos efeitos
produzidos pelas verdades divinas e religiosas, que conduzem as condutas dos sujeitos na
vida terrena com a promessa da salvação eterna 70 . Por esse motivo, identificam-se as
relações que se podem estabelecer entre essas práticas de assistência social, as quais
marcam esse primeiro recorte histórico, e os princípios do poder pastoral, já abordado no
capítulo anterior desta Tese. Segundo Foucault (2008a, p. 218-219), o poder pastoral,
principalmente em sua vertente cristã,
[...] deu lugar a toda uma arte de conduzir, de dirigir, de guiar, de controlar, de
manipular os homens, uma arte de segui-los e de empurrá-los passo a passo,
uma arte que tem a função de encarregar-se dos homens coletiva e
individualmente ao longo de toda a vida deles e a cada passo da sua existência.

Trata-se de uma arte que regula a existência dos homens na Terra, por
intermédio da promessa divina de salvação das almas. É uma arte que só funciona como
controle-pastoral da vida cotidiana dos homens, porque promete conduzir suas almas
piedosas pelo caminho da salvação. É porque eles almejam e creem na salvação eterna
que se deixam conduzir de determinadas formas neste mundo. É porque tais sujeitos se
deixam constranger por esse regime de verdade, que seus atos, neste mundo, são
regulados, moldados e determinados. Trata-se de um processo de convencimento que faz
as pessoas se inclinarem diante de determinada verdade. Não é obediência, nem
obrigação, mas um conjunto de técnicas de convencimento que agem por meio de um
governo pela verdade. Tais ações são práticas de governo, de regulação, de conduçãopastoral.
Digo que essas práticas de condução-pastoral se diferenciam das práticas de
condução desenvolvidas pelos higienistas, como veremos na próxima seção, porque fica
claro que a pobreza nessa época não era entendida, ainda, como um perigo social a ser
regulado pelo saber médico. Segundo Foucault (1979), o pobre não se constituía como
70 É importante lembrar que as práticas provenientes dessa forma de poder, o pastoral, não se
relacionam apenas às práticas de caráter religioso, mas nesse momento histórico específico é essa relação
entre poder pastoral e verdade religiosa que se mostra recorrente. Torna-se necessário ressaltar que as
práticas pastorais se articularam, na modernidade, às práticas disciplinares, tal como aborda Ian Hunter
(1998) a expressão “laicização do poder pastoral”.
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fonte de perigo médico até, pelo menos, o segundo terço do século XIX. O pensador diz
que existiram várias razões: uma delas era a glorificação da pobreza, conforme já
explicitado. Outra razão está ligada à utilidade do pobre para a dinâmica da cidade.
Segundo ele,
Os pobres da cidade eram pessoas que realizavam incumbências, levavam
cartas, se encarregavam de depositar o lixo, apanhar moveis velhos, trapos,
panos velhos e retirá-los da cidade, redistribuí-los, vendê-los etc. Eles faziam
parte da instrumentalização da vida urbana. Na época, as casas não eram
numeradas, não havia serviço postal e quem conhecia a cidade, quem detinha
o saber urbano em sua meticulosidade, quem assegurava várias funções
fundamentais da cidade, como o transporte da água e a eliminação dos dejetos,
era o pobre. Na medida em que faziam parte da paisagem urbana, como os
esgotos e a canalização, os pobres não podiam ser postos em questão, não
podiam ser vistos como perigo. No nível em que se colocavam, eles eram
bastante úteis (FOUCAULT, 1979, p. 94).

Temos o primeiro sentido atribuído à pobreza: como glorificação e utilidade.
Além disso, nessa época, a pobreza não tinha ainda tomado uma proporção quantitativa
que pudesse ameaçar a vida nas cidades. Vale ressaltar, também, que, nessa época, o saber
médico desfrutava de outra função, caso que podemos visualizar pelo exemplo da
instituição hospitalar. No Brasil, os hospitais, pelo menos até meados do século XIX, não
funcionavam com o caráter médico de hoje e nem mesmo tinham como preocupação a
preservação da vida. Eles eram lugares aonde se ia para morrer e, por isso, eram
chamados de morredouros ou templos da morte. Se havia algum tipo de medicina que
funcionava no seu interior, era uma medicina das almas.
No mesmo sentido de Foucault (1979), o historiador britânico Roy Porter (2004,
p. 166) lembra que
Esses hospitais costumavam ter curta duração e, tipicamente, eram modestos,
talvez possuindo uma dezena de leitos e dois irmãos encarregados do
atendimento, e se organizavam em torno dos ofícios religiosos. Era mais
importante garantir que os cristãos morressem em estado de graça, depois de
se confessarem e receberem o sacramento, do que tentar heroicos tratamentos
médicos. Embora abrigassem doentes e necessitados, em geral os hospitais
não eram centros da medicina especializada: mas se pareciam com asilos, ou
seja, lugares que ofereciam refúgio e proteção71.

Nesse sentido, pode-se observar que os hospitais funcionavam mais como uma
instituição de assistência e amparo do que propriamente como uma instituição de cura ou
tratamento médico. Não era o corpo o objeto do hospital, mas a alma e sua preparação
para a morte. O hospital, diz Foucault (1979, p.101) “era essencialmente uma instituição
de assistência aos pobres”.

Para aprofundar a discussão sobre a história dos hospitais e da medicina, sugiro: Roy Portes
no livro “Das tripas coração” (2004).
71
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Sendo assim, temos até aqui, uma primeira maneira de compreender e praticar a
assistência social no Brasil. Ela pode ser pensada como uma das formas pelas quais a
assistência social emergiu em nosso país. Essa forma teria sua procedência no poder
pastoral e na sua preocupação com a salvação da alma, aspecto esse que é possível
reconhecer tanto no poder pastoral hebraico quanto no cristão. Temos, então, um
primeiro traço da proveniência das práticas de assistência social no Brasil. No decorrer
deste capítulo, outros pontos serão abordados, para visualizar as condições que fizeram
possível a emergência da assistência social no Estado brasileiro.
Nesta seção, tratou-se de compreender como, por meio de práticas
desenvolvidas no campo da assistência social, é possível perceber a relação existente entre
o exercício do poder e certa manifestação da verdade. Nesse recorte específico, foi
possível visualizar como a assistência social passa a ser entendida e praticada a partir de
um regime de verdade religioso que encontra, na fé e na salvação das almas, formas de
constranger os indivíduos e fazê-los exercer atos específicos de verdade.
Na próxima seção, será possível investigar e refletir sobre um regime de verdade
muito mais próximo aos conhecimentos científicos e racionais. Com ele, surge uma nova
forma de assistência social. Além do mais, mudanças significativas ocorrem na maneira de
perceber e de tratar a pobreza no país. Adentramos, então, em um período importante
para a história do Brasil e também para a história da Assistência Social. Tal período é
conhecido como Primeira República ou República Velha: é o período relativo aos anos de
1889 a 1930.
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4.2. A Assistência Social como instrumento de higienização e segurança
das cidades
Foi somente no segundo terço do século XIX, que o pobre
aparece como perigo (FOUCAULT, 1979, p. 94).
Utilizando autores como Foucault (1979), Adorno (1990), Lobo (2008), Mestriner (2008), Ramos do Ó
(2003) entre outros, foi possível destacar algumas práticas desenvolvidas no Brasil a partir de meados século XIX
e início do Século XX.
Pobres: Nessa época, o pobre passa a se constituir como um problema e um perigo social. Com a emergência
dos discursos higienistas, o pobre passa a ser entendido como fonte de vários malefícios à vida urbana, visto
que, por suas condições de vida, contribui para a disseminação de doenças diversas e epidemias. Ele torna-se,
então, um perigo à sociedade e passa a ameaçar a salubridade da cidade.
Bota-abaixo: Expressão popular que designou a reforma urbana realizada na cidade do Rio de Janeiro pelo
então prefeito Francisco Pereira Passos, entre 1902 e 1906. Tal reforma se sustentou no seguinte tripé:
saneamento, abertura de ruas e embelezamento da cidade que antes do mandato de Pereira Passos era
conhecida como a “Cidade da Morte”, recebendo, posteriormente, o título de “Cidade Maravilhosa”. Essa
reforma urbana era orientada pela ideia de limpeza da cidade e, entre outras ações, deslocou do centro da
cidade as moradias pobres, os cortiços e os prostíbulos, considerados insalubres. Os moradores dessas regiões
foram alojados nos morros do Rio de Janeiro, dando início ao que hoje conhecemos como favelas, ou
comunidades. Além de um novo local para morar, cada família recebeu uma indenização e uma espécie de
pensão para que pudessem prover suas vidas, fixando residência nos morros e não atrapalhando ou
ameaçando a vida na cidade. Essa reforma foi um movimento sanitarista para evitar e gerenciar as doenças
que se espalhavam, consideravelmente, com o aumento da população.
Rebarbas Urbanas: As duas obras do artista Flávio Scholles ilustram também uma preocupação com a
organização do espaço urbano na cidade de Novo Hamburgo, localizada no Vale dos Sinos, região
metropolitana de Porto Alegre. A primeira obra denominada Rebarbas Urbanas ilustra os amontoamentos
urbanos: casas construídas totalmente de restos de materiais, coladas umas nas outras e constituindo as
favelas da região. Favelas que, nas palavras do artista, são as piores do Brasil, pois o frio e a umidade
característicos da Região Sul do país complicam ainda mais a situação. O segundo quadro chamado Ritzeletas
mostra os loteamentos populares construídos pelo então prefeito de Novo Hamburgo, Eugênio Nelson Ritzel,
na tentativa de organizar, minimamente, as habitações pobres da região e diminuir os riscos que elas
representavam à vida da cidade.

Figura 8 – Rebarbas Urbanas

Figura 9 - Ritzeletas

Hospitais: No fim do século XVIII, na Europa, ou no decorrer do século XIX, no Brasil, os hospitais deixam de
funcionar como lugares de assistência aos pobres e de salvação das almas para se constituírem lugares de cura
onde o saber médico começa a ser exercido. Segundo Foucault (1979), o espaço hospitalar passa a ser
medicalizado. Ele passa a se preocupar com a vida e não mais com a morte.
Escola Moderna: de acordo com Varela, Alvarez-Uria (1992) e Ramos do Ó (2003), a escola moderna de massas
começa a consolidar-se a partir da segunda metade do século XIX e princípio do século XX. É importante
ressaltar que antes disso, houve diferentes formas de organizar os processos educativos. Desde o século XVI,
instituições fechadas começam a se responsabilizar pelo recolhimento e pela instrução de crianças e jovens. Os
albergues, os colégios de nobres, as casas de doutrina e os seminários são bons exemplos. Porém, a escola de
massas destinada ao atendimento de todos (nobres e pobres) surge na segunda metade do século XIX e passa,
progressivamente, a funcionar como um mecanismo essencial para o governo de todos e de cada um.
Constituição de 1891: A primeira constituição republicana institui a educação pública, laica e gratuita, porém
não obrigatória. Chamava-se Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (24/02/1891).
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No curso das últimas décadas do século XIX e início do século XX, a história do
Brasil foi marcada por grandes mudanças políticas, econômicas e sociais. Com o fim dos
períodos Colonial e Imperial, a Primeira República (1889-1930) foi palco de
acontecimentos importantes que produziram grandes mudanças em diferentes setores da
sociedade: no âmbito do trabalho, podemos visualizar a transição do modelo escravagista
para o trabalho assalariado; no que remete à organização social, ocorre um grande
aumento da população, a partir da chegada de milhares de imigrantes ao território
brasileiro. No campo da Educação, sente-se a necessidade de serem instituídas escolas
básicas e educação profissional. Por seu turno, a área da saúde se torna cada vez mais
problemática com a circulação de uma massa de sujeitos propícia à disseminação de
pragas e epidemias. Essas e outras situações configuram um novo quadro político,
econômico e social do país, introduzindo novos problemas na vida urbana, os quais
precisariam de novas formas de administração e controle.
A concentração urbana gerada, pelos contingentes cada vez maiores de imigrantes
europeus e pelo intenso êxodo rural, assim como as precárias condições de trabalho, os
altos índices de analfabetismo e os efeitos deixados pelo longo período de escravidão
produziam um grande aumento da pobreza no país, considerada cada vez mais alarmante.
Essa massa empobrecida gerava grandes problemas para a vida urbana e aparecia
associada à vadiagem, à mendicância, ao alcoolismo, à prostituição, à criminalidade, aos
vícios, às doenças e às epidemias. Constatado isso, podemos dizer que a pobreza
representa, a partir desse momento, a fonte de diversos malefícios e configura um
problema social que precisa ser gerenciado. Frente a isso, novas formas de administrar a
pobreza começam a emergir em nosso país.
Para iniciar essa discussão, primeiramente, abordo as mudanças ocorridas no
campo da Assistência Social e mostro como essas se vinculam a um deslocamento mais
amplo, ligado à racionalidade política empreendida nessa época. Depois disso, apresento
ainda uma rápida discussão acerca das relações entre Assistência Social e Educação,
demostrando que a articulação entre esses diferentes campos não é um fenômeno novo
no governamento da população. Além disso, discuto algumas implicações que essa
articulação produziu na instituição escolar.
Comecemos, então, pelas novas configurações empreendidas no campo da
assistência social. Abreu e Castro (1987) relatam que, a partir da segunda metade do
século XIX, ocorreu um deslocamento nas formas de assistência até então desenvolvidas.
Os autores anunciam que a filantropia de cunho caritativo não constituía mais uma
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prática social capaz de gerenciar os novos problemas produzidos pelos pobres, inválidos,
enjeitados e doentes. A filantropia caritativa mostrava suas limitações, ao ser incapaz de
curar ou prevenir as doenças, assim como de recuperar os pobres, delinquentes e
desocupados. Suas ações se restringiam à espera paciente da morte e ao encaminhamento
da alma à vida eterna. Quanto à manutenção, preservação e prevenção da vida biológica,
ela pouco tinha a oferecer. Foucault (2010a, p. 408) salienta: “É preciso que a assistência
aos pobres assuma um novo sentido. Sob a forma que ela ainda se reveste [...] ela é
cúmplice da miséria e contribui para desenvolvê-la”. Logo, era necessário criar novas
táticas de governo que permitissem não apenas uma condução-pastoral dos indivíduos,
mas, principalmente, uma condução político-biológica da população. Começava, afinal, o
esboço de uma nova forma de administrar o espaço urbano que possibilitasse controlar a
circulação dos indivíduos, seus hábitos, suas formas de agir e conviver, evitando e
prevenindo a ocorrência de acidentes, desgraças, miséria e doenças.
Isso somente foi possível com a emergência dos discursos médicos higienistas
— nos meados do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Esse fenômeno
pode ser visualizado por meio da emergência do que alguns autores, tais como Zanirato
(2001), Mestriner (2008), Adorno (1990), Abreu e Castro (1987), chamaram “filantropia
higiênica”. A filantropia higiênica tinha por objetivo restabelecer a ordem e cuidar da
preservação da vida dos sujeitos, evitando, sobretudo, o alastramento das doenças e
epidemias que, na época, causavam muitas mortes: “Eram os valores de preservação da
vida que se faziam anunciar na cidade” (LOBO, 2008, p. 302).
Produzido por esses fatos, um deslocamento importante ocorre nas práticas de
Assistência Social desenvolvidas nesse período: passou-se de uma filantropia caritativa, na
qual a preocupação com a salvação das almas era prioritária, para uma filantropia
higiênica, em que a preocupação central se direciona para a vida biológica e para os
efeitos que esta pode causar à sociedade. É importante lembrar que não há uma
substituição entre a filantropia caritativa e a filantropia higiênica, como se a segunda
tomasse o lugar da primeira, fazendo-a desaparecer. Abreu e Castro (1987, p. 102) são
bastante claros nesse sentido, quando salientam que a
[...] filantropia, o civilismo cristão das elites e a medicina social deram-se as
mãos para inaugurar um corte decisivo para com o passado da assistência
social aos ‘desafortunados’, incentivando a introdução e prática de novas
concepções pedagógico-sanitárias.
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Portanto, verificamos não uma substituição, mas a incorporação e a coexistência.
Nesse período, as ordens religiosas continuam existindo, porém a preocupação central se
direciona para os efeitos que a pobreza poderia produzir na vida biológica da população.
É importante compreender que esse deslocamento nas práticas de Assistência
Social se vincula à emergência de uma outra racionalidade política que surge no Brasil
entre as últimas décadas do século XIX e o início do século XX. Essa racionalidade se
organiza por meio de uma verdade específica que regula as práticas de governo e produz
determinadas maneiras de agir sobre os sujeitos nessa época: “Portanto, é o problema da
verdade que está em jogo nas racionalidades” (FOUCAULT, 2010, p. 22). Isso leva a
pensar sobre a forma como, em uma racionalidade, são colocadas em operação
determinadas técnicas e procedimentos de condução da conduta dos sujeitos: é
compreender a relação existente entre a arte de governar e os jogos de verdade. Para
Foucault (2010, p. 44), “não pode haver governo possível sem que aquele que governe
não indexe sua ação, sua escolha, sua decisão a um conjunto de conhecimentos
verdadeiros”. Trata-se, novamente, de perceber como, em uma determinada época,
governa-se pela verdade.
No que se concerne ao momento histórico estudado, vemos surgir uma nova
forma de indexar o exercício de poder à manifestação da verdade. Não se trata mais de
uma verdade religiosa, como anteriormente indicada, mas uma verdade baseada em
princípios científicos e racionais que pretende demonstrar, a partir de dados precisos,
aquilo que seria a realidade do Estado brasileiro e, com isso, constranger os indivíduos a
agir de determinadas formas com o intuito de modificar essa realidade. Foucault, em seu
curso Do governo dos vivos, em 1980, destaca que
A ciência: ela seria uma família de jogos de verdade que obedece todos ao
mesmo regime de verdade no qual o poder da verdade foi organizado de
maneira que a constrição seja assegurada pelo próprio verdadeiro
(FOUCAULT, 2010, p. 74).

Desse modo, podemos dizer que, com a ciência e com essa verdade científica,
outras formas de governar a população emergiram e, junto com elas, novas práticas no
campo da assistência social passaram a se organizar nesse período. As verdades científicas,
como veremos adiante, podem ser visualizadas, principalmente, na utilização do saber
estatístico e na forte presença que o saber médico assume na sociedade. A emergência de
uma filantropia higiênica só pode acontecer a partir do momento em que o exercício de
poder começa a se articular com uma verdade científica, que se preocupa muito mais com
a vida biológica da população, sua saúde e suas doenças, do que com a salvação da alma e
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o seu encaminhamento para a vida eterna. Trata-se de uma mudança de foco: não mais a
morte, mas a vida passa a ser objeto de governo.
Assim sendo, a vida biológica da população passa a ser descrita minuciosamente
por esses saberes científicos que acabam funcionando como autoindexação do
verdadeiro. Explico melhor: esses saberes, ao descreverem os fenômenos produzidos pela
vida biológica da população, estão, simultaneamente, demonstrando cientificamente os
riscos e perigos a que todos estão submetidos, caso não conduzam suas condutas dentro
de padrões higiênicos adequados para a vida coletiva. Foucault (2010) alerta que, quanto
mais se governa pela verdade, no fundo tanto menos se governará diretamente. Essas
descrições que são tomadas aqui como verdades manifestadas por meio de um processo
de demonstração, incidem sobre os sujeitos, fazendo-os acreditar que determinadas
formas de agir são melhores e mais adequadas para conduzir suas vidas, uma vez que elas
garantem sua seguridade e a potencializarão da sua vida biológica. Nesse sentido, menos
se precisará intervir sobre o sujeito, pois mais ele agirá sobre si mesmo.
Não por acaso, esse regime de verdade científico emerge em meio a uma arte
liberal de governar que prima pela menor intervenção do Estado 72 . Quanto mais os
sujeitos forem constrangidos a agir a partir dessa verdade, menos o Estado precisará
intervir. O que temos, aqui, é uma espécie de refinamento das artes de governar.
Podemos dizer que as táticas de governo e as formas de agir sobre a vida da população
foram, pouco a pouco, racionalizando-se, aparelhando-se, instrumentalizando-se. Sendo
assim, seria possível, nessa época, pensar um processo de governamentalização do Estado
brasileiro? Não se trataria, pois, de compreender que o Estado brasileiro estivesse, de
fato, governamentalizado, mas que, ao longo do período que compreende a Primeira
República, o Estado brasileiro tenha, pouco a pouco, sofrido um processo lento e
gradativo de governamentalização. Gostaria de levar adiante tal argumento e tentar
destacar alguns aspectos que me parecem importantes para compreendermos esse
fenômeno e até mesmo para colocá-lo à prova.
Antes, porém, torna-se necessário destacar que não estou querendo fazer, à
moda de Foucault, uma história da governamentalidade no Brasil. Reconheço as
limitações deste estudo e tenho clareza das impossibilidades (temporais e intelectuais) de
realizar tamanho empreendimento. Além disso, é necessário ressaltar as profundas
diferenças existentes entre um país como o Brasil e os países estudados por Foucault
Isso não significa entender que o Estado não produza algumas intervenções naqueles âmbitos
considerados problemáticos da vida social. O Estado, em uma arte liberal de governar, intervirá apenas
naqueles âmbitos que se mostrarem muito necessários.
72
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(2008a), a saber: a França, os Estados Unidos e a Alemanha. Embora seja possível
estabelecer algumas aproximações entre eles, há características e fenômenos próprios, os
quais exigem lançar olhares afinados para as suas peculiaridades. Sendo assim, não tenho
a intenção de realizar um trabalho teórico, tal como fez Foucault, nem mesmo de utilizar
a história da governamentalidade realizada por ele como uma espécie de aplicação direta à
história que vemos desenvolver-se no Brasil. Não é disso que se trata. Meu trabalho
consiste em uma tarefa muito mais modesta. Procuro compreender como, olhando as
práticas desenvolvidas no campo da Assistência Social, especificamente no Brasil, torna-se
possível perceber a emergência de outra forma de racionalidade que se coloca em
operação e me fornece subsídios para afirmar que o período da Primeira República
apresenta algumas condições para o desenvolvimento do que eu chamo de
governamentalização do Estado brasileiro.
Tal afirmação se estabeleceu a partir da interlocução que estabeleci com alguns
autores, entre eles Ferreira (2010), Lobo (2008) e Adorno (1990). Ferreira (2010, p. 37), ao
investigar as transformações ocorridas no mundo do trabalho, afirma que, na Primeira
República, “[...] o Brasil entra em um processo de governamentalização do Estado, pois as
condutas da população passam a ser pensadas a partir de um campo estratégico de poder
que se delineia”. Além dele, Lobo (2008, p. 339) também oferece importantes
contribuições para pensarmos as mudanças que ocorrem nesse período no Brasil. O autor
postula que
O Estado liberal, que tem o objetivo de gerir a população e cuja origem
remonta ao século XVIII na Europa, desenvolve-se no Brasil desde o século
XIX, com a importante e pertinaz intervenção do poder médico. É o que
Foucault chama de governamentalização.

Da mesma forma, Adorno (1990), ao estudar a história da Assistência Social na
cidade de São Paulo, aborda o processo de governamentalização do Estado, porém,
relacionando-o com a emergência da filantropia higiênica. Ele diz:
A emergência da filantropia higiênica, na cidade de São Paulo, buscou fixar
modalidades sui generis de relações hierárquicas entre micropoderes,
constituindo a trama de complexo tutelar, introduzindo uma nova arte de
administrar a cidade e fazendo com que o Estado se governamentalizasse
(ADORNO, 1990, p. 17).

Escolho destacar esses três autores, pois foi a partir de suas obras que
encontrei respaldo para pensar sobre um suposto processo de governamentalização do
Estado brasileiro. Resolvi, portanto, levar adiante esta hipótese, tentando abrir ou
destrinchar fatos, fenômenos e práticas que podem contribuir para refinar e aprofundar
minha argumentação. Para isso, busco estabelecer um diálogo com os estudos de
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Foucault, principalmente, a partir dos três fenômenos que ele salienta como sendo
fundamentais para o desbloqueio das artes de governar e, portanto, para o processo de
governamentalização do Estado. São eles: a transformação da população em objeto e
objetivo de governo; a compreensão da família como instrumento e não mais como
modelo de governo e a emergência de um saber preciso e racional — a estatística — que
se constitui como um saber essencial para governar a população (FOUCAULT, 2008)73.
Tomo esses três aspectos como pontos de apoio que me permitem não apenas pensar em
um processo de governamentalização do Estado brasileiro, mas, principalmente, perceber
que é a partir dele que novas formas de administrar a vida da população começam a
emergir no Brasil no período denominado Primeira República ou República Velha (19891930).
Primeiro: a transformação da população em objeto e objetivo de governo.
Segundo Lobo (2008, p.339), “uma nova figura de governo se anuncia: a população. Não
apenas o território que ela ocupa, mas especialmente seus movimentos, sua densidade,
suas diferenças”. A vida da população, seus costumes, as relações que se estabelecem em
seu interior, suas condições de empregabilidade, os contatos e a circulação dos indivíduos,
enfim, todos os efeitos produzidos pela vida coletiva se tornaram objeto e, ao mesmo
tempo, objetivo das ações de governo. Dessa forma, podemos dizer que é a partir da
emergência do conceito de população que uma nova concepção acerca da pobreza passa a
ser construída. Isso ocorre pelo “puro e simples fato de que ela [a pobreza] é uma
população” (FOUCAULT, 2010a). Para o autor, “o século XVIII 74 descobre que os
pobres não existem como realidade concreta e última”, mas que fazem parte do corpo da
nação (FOUCAULT, 2010a, p. 406). Assim também anuncia o autor Guillaume Le Blanc
(2011, p. 9) [Tradução minha], quando aborda a história da pobreza: “na realidade é
menos o pobre como sujeito individual que o pobre como elemento intercambiável de
uma população que emerge”. O autor trabalha com o argumento de que a história da
loucura, desenvolvida por Foucault, é também uma história da pobreza. Sendo assim, o
que Foucault (2010a) analisou em História da loucura foi, também, um deslocamento
ocorrido na forma de compreender o pobre: este passa de um sujeito individual,
glorificado pelas ordens religiosas e útil para a cidade, para um sujeito que precisa ser
regulado; justamente por fazer parte de um conjunto populacional para o qual ele pode

Esses aspectos foram discutidos com maior aprofundamento no capítulo II desta Tese.
Foucault fala em século XVIII, pois se refere à realidade europeia, nesse momento,
principalmente ao contexto francês. Aqui no Brasil esse fenômeno desenvolve-se no decorrer do século
XIX.
73
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oferecer riscos e ameaças. Justamente este seria o movimento do pobre para a pobreza,
do indivíduo para o fenômeno da pobreza como dado estatístico, do pobre como sujeito
glorificado para a pobreza como problema social a ser erradicado. Foucault (2010a, p. 58)
auxilia compreender essa nova forma de conceber a pobreza. Em suas palavras:
[...] o Estado ou a cidade prepararam uma forma nova de sensibilidade à
miséria: iria nascer uma experiência do patético, que não falaria mais da
glorificação da dor, nem de uma salvação comum à pobreza e à caridade, mas
que faz com que o homem se ocupe de seus deveres para com a sociedade e
mostra no miserável, ao mesmo tempo, um efeito da desordem e um
obstáculo a ordem. Portanto, não se trata mais de exaltar a miséria no gesto
que a alivia mas, simplesmente, de suprimi-la.

Temos, então, a assimilação da pobreza como um problema e um perigo social,
fenômeno que aparece associado à emergência da noção de população. Segundo Escobar
(2007, p. 53), “a pobreza, a economia política e o descobrimento da sociedade estiveram
estritamente relacionados”. Eis o segundo sentido atribuído à pobreza.
Entender a pobreza como perigo social não significa entendê-la como expressão
da questão social, como resultado de situações sociais diversas que conduziam os sujeitos
as más condições de vida e, portanto, produziam a pobreza. Nessa época, sabe-se que a
“pobreza era tratada como disfunção pessoal dos indivíduos” (SPOSATI, 1987, p. 41)
muito mais atrelada aos comportamentos individuais dos sujeitos, à preguiça e à vadiagem
do que, propriamente, a questões sociais. Segundo Sposati (1987, p. 41),
No caso brasileiro, é possível afirmar, salvo algumas exceções, que até 1930 a
consciência possível em nosso país não apreendia a pobreza enquanto
expressão da questão social. Quando esta se insinuava como uma questão para
o Estado, era, de imediato, enquadrada como “caso de polícia” e tratada no
interior de aparelhos repressivos.

A pobreza era, logo, um desvio moral 75 do sujeito que causava impactos na
ordem social e que deveria ser tratada por meio de punições, castigos e intervenções76.
Há, aqui, uma espécie de moralização da pobreza e de culpabilização do pobre, o qual se
75 Esse desvio moral pode ser compreendido também como desvio racial, pois, no caso do
Brasil, ser pobre era, sobretudo, ser negro e mestiço, resquícios do sistema escravagista. Voltarei a isso mais
adiante.
76 Isso pode ser visualizado pelo próprio Código Penal da época, implementado pela República,
no qual os pobres eram responsabilizados e punidos criminalmente pelos atos de mendigar ou pedir
esmolas. Segundo Zanirato (2001, p.372), o Código Penal da época, determinava “No artigo 391 que
mendigar, tendo saúde e aptidão para o trabalho, sujeitaria o infrator a uma pena de prisão de oito a trinta
dias. No artigo 392, constava que pedir esmola sendo inapto para o trabalho, em lugares onde existissem
hospícios e residências para mendigos, a pena seria de cinco a quinze dias. Já o artigo 393 define que
mendigar fingindo enfermidades, simulando motivos para atrair a compaixão pública, ou usando meios
ameaçadores ou ultrajantes, teria pena de prisão com trabalho de um a dois meses. O artigo 34 dispõe que
no mendigar em grupo, não sendo pai, mãe e seus filhos infantes, marido e mulher, cego ou deficiente e seu
condutor, a pena equivaleria a prisão de um a três meses. Finalmente, no artigo 395, estava definida a
penalidade para aquele que permitir que uma pessoa menor de 14 anos, sujeita ao seu poder, ou confiada a
sua tutoria e vigilância, peça esmola obtendo lucro para si ou para outra pessoa. A prisão, nesse caso, seria
de um a três meses”.
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encontra nessa condição por vontade própria, por falta de empenho e de disposição para
o trabalho. Foucault (2010a, p. 59) destaca que a pobreza “passa de uma experiência
religiosa que a santifica para uma concepção moral que a condena”. Têm-se, então, as
condições de possibilidade para a emergência das práticas de internamento dos pobres, da
obrigatoriedade do trabalho e da proibição da mendicância.
Muitos autores destacam que, nessa época, o Estado não se responsabilizava
pelas questões sociais, como se confere em: “A assistência à pobreza não se inseria no
raio de ação do Estado” (ABREU; CASTRO, 1987, p. 102), a não ser quando este
precisava intervir de forma repressiva. Mas como podemos pensar as relações existentes
entre essa forma específica de compreender e tratar a pobreza destacada aqui e o
funcionamento de um Estado liberal que é tematizado por diferentes autores no período
da Primeira República no Brasil? Mestriner (2008, p. 69), por exemplo, afirma que:
Durante a Primeira República, o Estado não intervinha. Era um Estado fraco.
[...] O conceito de liberalismo — pautado na política do laissez-faire, laissezpasser — não permitia, por parte do Estado, uma intervenção direta nos
problemas, ou um comportamento de proteção social que amenizasse a
situação, mas apenas mecanismos de censura. [Grifos do original].

Muitos estudos apresentam essa relação entre Estado Liberal e a forma
repressiva de tratar a pobreza como uma contradição da época. Ora, se o Estado Liberal
prima pelas liberdades individuais e pela liberdade do mercado, como pode agir por meio
de mecanismos repressivos sobre algumas camadas da população? A esse respeito, julgo
necessário compreender que o jogo das liberdades, instituído pelo liberalismo, nunca
aparece desvinculado do jogo da segurança. O princípio de cálculo da liberdade deve ser
sempre a segurança. A liberdade individual dos sujeitos não pode representar um perigo
para a segurança coletiva da população 77 . Isso faz com que nos afastemos da
compreensão de que haja aqui uma contradição. Mesmo no liberalismo, o
desenvolvimento de uma ação/coerção sobre a liberdade individual do sujeito pode se
justificar mediante a garantia da seguridade coletiva78. Portanto, não há contradição, o que
há, sim, são tensões pemanentes:
A liberdade e a segurança, o jogo liberdade e segurança — é isso que está no
âmago dessa nova razão governamental [...] Liberdade e segurança: é isso que
vai animar internamente, de certo modo, os problemas do que chamarei de
economia do poder própria do liberalismo (FOUCAULT, 2008a, p. 89).

Esta questão foi discutida no capítulo II desta Tese.
Isso poderá ser observado também, no caso específico do Brasil, com a emergência dos
Governos ditatoriais, os quais respondem a uma crise do liberalismo, tal como desenvolverei mais adiante.
O que importa ressaltar é que tais formas de governar não são o outro do liberalismo, mas se constituem no
interior de crises sucessivas vivenciadas pelo próprio liberalismo.
77
78
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Dessa forma, afirmar que a pobreza se constitui, nessa época, como um
problema social significa entender que a forma de vida da população pobre, seus
comportamentos, suas condutas, as más condições de higiene e de habitação em que
vivem, geravam perigos ao restante da população, produzindo problemas para a vida
urbana e para o convívio social. Temos, portanto, a emergência da noção de perigo, ao
redor da qual o jogo entre liberdade e segurança se desenvolve. Dessa forma, o
liberalismo deve ser um administrador dos perigos (FOUCAULT, 2008a). Isso pressupõe
aceitar determinadas ações de coerção, por exemplo, sobre a população pobre e suas
formas de vida, a fim de garantir que os sujeitos estejam, o mínimo possível, expostos aos
perigos. O autor explicita, como uma das consequências dessa arte liberal de governar, “a
formidável extensão dos procedimentos de controle, coação e coerção que vão constituir
a contrapartida e o contrapeso das liberdades” (FOUCAULT, 2008a, p. 87).
Muitas dessas ações intervencionistas e coercitivas podem ser visualizadas por
meio das práticas sanitaristas desenvolvidas no final do século XIX e no início do século
XX. É preciso compreender que o movimento sanitarista brasileiro pode ser dividido em
dois momentos distintos, segundo os estudos de Hochmann (1998). O primeiro deles
focaliza as reformas urbanas e o controle das epidemias de febre amarela, peste bubônica
e varíola, desenvolvido nos anos finais do século XIX e início do século XX. O segundo,
desenvolvido entre 1910 e 1920, centra-se no saneamento rural, o qual estende o
movimento sanitarista para os sertões do país, por meio de expedições como as
desenvolvidas por Belisário Penna e Artur Neiva79.
As retiradas de cortiços e das casas populares do centro das cidades e as
instalações desses nas periferias ou em bairros mais afastados podem ser tomadas como
exemplos desse primeiro momento do movimento sanitarista brasileiro e entendidas
como intervenções que objetivavam administrar os perigos e garantir a seguridade da
população. Era necessário, tal como sublinha Adorno (1990, p. 10),
[...] limpar o centro daquilo que se considerava indesejável — a aglomeração
de pessoas em habitações coletivas, os cortiços, bem como a bricolage de tipos
arquitetônicos e de uso irregular do solo [...]. Esse processo de reordenação e
purificação do espaço, [...] implicou a expulsão da população pobre para os
bairros periféricos ou o seu confinamento em territórios determinados.

Estes foram dois médicos sanitaristas que realizaram uma viagem, em 1912, pelo norte da
Bahia, sudeste de Pernambuco, sul do Piauí e norte e sul do Goiás, a fim de descrever a situação de vida
daquela gente e denunciar o descaso do Governo. “Seu objetivo era realizar um amplo levantamento sobre
a flora e a fauna, mas, sobretudo, sobre as condições de vida e saúde das populações locais. Além de ter
reunido um vasto registro fotográfico, esta experiência apresentou um amplo relatório de viagem. Publicado
em 1916, este texto torna-se um marco no movimento de defesa do saneamento rural” (FREIRE;
OLIVEIRA, 2011, p. 2)
79
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Era o lixo urbano que se apresentava como um obstáculo para um país que
almejava a modernização. Talvez um dos fatos mais marcantes, entre essas intervenções
sanitaristas brasileiras, tenha sido a demolição do “Cabeça de Porco”, em 1893, um dos
maiores e mais conhecidos cortiços do Rio de Janeiro na época. Sidney Chalhoub (1999),
ao descrever tal episódio, destaca-o como um marco na forma de conceber a gestão das
diferenças sociais na cidade. O ataque aos cortiços aconteceu por se entender que as
“habitações coletivas seriam focos de irradiação de epidemias, além de, naturalmente,
terrenos férteis para a propagação de vícios de todos os tipos” (CHALHOUB, 1999, p.
29)80.
O processo de higienização e limpeza da cidade se realizava não só pelas
intervenções sanitaristas sobre o meio ambiente e os espaços urbanos, mas também por
uma política de miscigenação que se desenvolveu nesse período por meio do incentivo à
vinda de imigrantes europeus. Quando falamos em pobreza e miséria, não podemos
desconsiderar o lugar que os negros ocupavam, no país, nessa época. A compreensão
racista que se tinha, entendia os negros como uma raça inferior, inculta e doente, a qual
contribuía para proliferação de males como o vício, a criminalidade, o alastramento das
doenças, impedindo o progresso e a modernização do país81. Segundo Bomeny (2003, p.
21),
A vinda de imigrantes brancos, mais preparados, letrados, foi uma saída
vislumbrada pela elite política e econômica para higienizar a sociedade
brasileira. A miscigenação poderia constituir uma chance de “limpeza” dos
brasileiros marcados pela cor e pela miséria social.

Ao olhar para as práticas de incentivo ao branqueamento, por meio da imigração
de europeus brancos em larga escala, parece-me ser possível afirmar que estamos diante
de uma estratégia biopolítica eugenista. Podemos dizer que esse movimento era uma
estratégia mais lenta para limpeza da sociedade brasileira. Enquanto tal movimento
ocorria, medidas mais imediatas de higienização eram desenvolvidas, tais como o
afastamento desses grupos ameaçadores da ordem do centro da cidade. Tais iniciativas
podem ser entendidas como ações de um poder disciplinar que, no interior da arte liberal
80 Atualmente, podemos perceber uma atualização desses movimentos por meio de operações
tais como a operação “Choque da ordem” no Rio de Janeiro. Como se sabe, tal operação tinha por objetivo
colocar ordem na cidade e limpar o espaço urbano retirando crianças abandonadas e moradores de rua,
fechando lojas e os comércios considerados ilegais, apreendendo mercadorias, derrubando prédios etc.
Essas ações foram desenvolvidas na Cidade do Rio de Janeiro, em 2009, pelo então prefeito Eduardo Paes.
81 Algumas pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS
desenvolvem discussões interessantes sobre esse tema. Entre elas, merecem destaque a Dissertação de
Michele Doebber, intitulada Reconhecer-se diferente é condição de entrada; tornar-se igual é a estratégia de permanência:
das práticas institucionais a constituição de estudantes cotistas negros na UFRGS (2011) e a Dissertação de Gustavo
Kern, chamada Ações afirmativas e Educação: um estudo genealógico sobre as relações raciais no Brasil (2011).
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de governar, só deve agir quando perceber que algo não se passa como deveria. É a
“conjunção entre as disciplinas e o liberalismo” apontada por Foucault (2008a, p. 89). À
primeira vista, essas ações podem parecer não se relacionarem com o poder disciplinar,
uma vez que esse tipo de poder não objetiva expulsar, excluir — ação própria do poder
soberano, evidenciado na obra de Foucault, mediante práticas de expulsão dos leprosos
na Idade Média 82 —, mas fixar e atribuir lugares determinados, com o objetivo de
vigilância e controle.
O fato é que tais ações, vinculadas ao primeiro momento do sanitarismo
brasileiro, não pretendiam apenas expulsar os pobres das regiões centrais da cidade, mas
fixá-los em zonas periféricas onde suas presenças e circulações pudessem ser controladas
e seus perigos administrados. Precisavam estar necessariamente afastados para que não
perturbassem a ordem da cidade, mas suficientemente próximos para que pudessem ser
vigiados, orientados, conduzidos. Dito isso, infere-se que não se tratava de um poder que,
simplesmente, expulsa e exclui, mas que fixa os sujeitos em determinados lugares para
poder vigiar e controlar. Não bastava apenas retirar os sujeitos do centro da cidade, era
necessário invadir o espaço privado do pobre, entrar em sua casa, conhecer sua dinâmica
familiar, seus hábitos e valores, para poder intervir e modificar suas condutas83. Para que
essa intervenção nas condutas dos sujeitos fosse possível, foi preciso agir por intermédio
da família. É aqui que a família surge em sua instrumentalidade. Essa se transforma em
um elemento fundamental para se conseguir obter determinados tipos de
comportamentos que produzem efeitos benéficos à vida coletiva.
É nesse ponto que podemos observar o segundo aspecto destacado por
Foucault (2008), no que concerne ao desbloqueio das artes de governar. Então, segundo
elemento: a família deixa de ser modelo de governo e aparece como um instrumento
fundamental para se governar a população. Segundo Foucault (2008, p. 139), “o que vai
aparecer nesse momento é a família como elemento no interior da população e como
apoio fundamental para governar esta”.
No final do século XIX e no início do século XX, muitos médicos higienistas,
reformadores sociais e até mesmo pessoas ligadas a ordens religiosas, começaram a ver na
Uma discussão mais detalhada sobre o modelo da lepra, assim como da peste e da varíola,
pode ser encontrada em minha Dissertação de Mestrado (LOCKMANN, 2010a).
83 Novamente, podemos perceber uma espécie de atualização dessas estratégias de
acompanhamento e orientação familiar. Hoje, encontramos em funcionamento o Programa Saúde da Família,
o qual conta com uma equipe multiprofissional composta, no mínimo, por um médico de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 (seis) agentes comunitários de saúde. Pode contar ainda com
dentista, auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene dental. A atuação das equipes ocorre,
principalmente, nas unidades básicas de saúde, nas residências e por meio da mobilização da comunidade.
82
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família uma concentração de problemas gerados pelo movimento da modernização. A
família tradicional se encontrava ameaçada por uma série de fatores: a crescente presença
das mulheres nos locais de trabalho, os novos costumes sexuais trazidos pela
modernidade e pela imigração, a prostituição, a presença da prole ilegítima, os abortos
ilegais, os vícios, a pauperização etc. (STEPAN, 2005). Frente a esses problemas que
repercutiam na vida social da população, decidiu-se desenvolver determinadas
intervenções com o objetivo de “sanear, moralizar e eugenizar a família” (STEPAN, 2005,
p. 52).
Uma das formas de saneamento, eugenização e moralização da família se
desenvolveu por meio de visitas domiciliares que pretendiam penetrar no espaço privado
do pobre e utilizar a família como um mecanismo para garantir códigos de conduta
adequados para a construção de uma boa sociedade. Segundo Lobo (2008, p. 337),
A intervenção era feita por visitas domiciliares. Ao contrário da caridade, que
levava à casa do pobre o pão para os que tinham fome e a palavra de Deus
para os espíritos famintos, as visitadoras distribuíam conselhos de moral e
higiene e propagavam os princípios da filantropia.

Por meio desses conselhos, buscava-se associar as condutas dos pobres aos
princípios morais e higiênicos que deveriam preceder a vida social naquela época,
almejando a construção de uma nação desenvolvida. De acordo com Zanirato (2001,
p.371), as mudanças que ocorreram no campo da assistência social mostravam que pobre
“precisava de conselhos antes que bens, já que os bens gratuitamente cedidos
perpetuavam [...] a pobreza e os conselhos, ao contrário, estimulavam a mudança no estilo
de vida”. Nesse sentindo, Donzelot (1986, p. 64) se questiona:
Por que conselhos? Em primeiro lugar, porque não custam nada para uns e,
além disso, porque evitam, para os outros, que adquiram maus hábitos. As
sociedades filantrópicas distribuem, sem dúvida, dons materiais, porém, é
sempre para utilizá-los como vetor de sua influência moral legítima.

Tratar-se-ia, pois, de orientar a família por meio de conselhos para que ela não se
tornasse nem alvo e nem fonte de perigos. Era por meio dos conselhos e das orientações
produzidas para as famílias pobres que se acreditava ser possível atingir um
gerenciamento da população como um todo. Por consequência, utilizava-se a família
como um instrumento para exercer um governo sobre a população. Para garantir que
ocorresse uma mudança nas condutas dos pobres, passou-se associar a distribuição dos
bens à aceitação dos conselhos concedidos. Assim, foi definido “o princípio de que os
bens só seriam distribuídos na medida em que o recebedor concordasse com os conselhos
recebidos” (ZANIRATO, 2001, p. 371). Podemos dizer, então, que temos aqui uma
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Condicionalidade esta associada à aceitação e ao cumprimento dos conselhos morais e
higiênicos proferidos às famílias pobres por meio das visitadoras. De acordo com Castel
(2010, p. 319), foi “preciso subordinar a outorga dos socorros à boa conduta do
beneficiário. O serviço outorgado deve ser um instrumento de recuperação moral”. Dessa
maneira, a “assistência condicionada”, tal como ocorre ainda hoje, porém sob
condicionalidades diferentes, funcionou como uma estratégia de governamento que
objetivava conduzir as condutas dos sujeitos com o intuito de gerenciar os perigos que
algumas atitudes, tais como alcoolismo, promiscuidade ou falta de higiene, poderiam
causar aos próprios sujeitos que vivem nessas condições e também ao restante da
população.
Essas novas formas de tratar os pobres se relacionam a uma das rupturas
ocorridas na arqueologia da pobreza apontadas por Escobar (2007), a partir dos estudos
de Rahnema. Trata-se do que ele chama “modernização da pobreza”, ou seja, a
transformação dos pobres em assistidos. Tal ruptura significou o estabelecimento de
novos mecanismos de controle, cuja intenção era transformar a sociedade, “convertendo
os pobres em objetos de conhecimento e administração” (ESCOBAR, 2007, p. 54). Não
se trata mais, como no momento anterior, da glorificação da pobreza, mas da
modernização da pobreza, o que implicou não apenas a constituição de uma nova forma
de administração da pobreza, mas de transformação do pobre em objeto de
conhecimento. Segundo o autor, “o aspecto mais significativo desse fenômeno foi o
estabelecimento de aparatos de saber e poder dedicados a otimizar a vida produzindo-a
sob condições modernas e científicas” (ESCOBAR, 2007, p. 55).
Nesse ponto, chegamos ao terceiro aspecto destacado por Foucault como
fundamental para o desbloqueio das artes de governar. Se o primeiro foi a transformação
da população em objeto e objetivo de governo e o segundo, a constituição da família
como instrumento fundamental para governar a população, o terceiro refere-se à
constituição da estatística como um saber essencial para governar a população. Neste
último caso, temos o surgimento, ainda tímido e incipiente, dos primeiros cálculos
estatísticos e censos demográficos sobre a população brasileira.
Sabemos que, para Foucault (2008), a emergência da estatística, para fins de
governo da população, ocorreu no início do século XVIII, na Europa. Isso não significa
Atualmente, o Programa Bolsa Família, como abordado na primeira parte desta Tese, funciona
por meio da imposição de condicionalidades relativas ao âmbito da saúde e da educação. Uma espécie de
assistência condicionada é reconfigurada sob a lógica neoliberal.
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entender que, antes desse período, não existisse a estatística. Historicamente, esta nem
sempre apareceu vinculada a registros numéricos, mas a descrições comparativas.
Segundo Traversini e Bello (2009), somente a partir da segunda metade do século XVIII,
na Europa, com o trabalho de Crome, a estatística começa a ser uma ciência aritmética,
com bases em medidas e quantificações. Curiosamente, essa ciência aritmética foi, por
algum tempo, considerada um segredo que não deveria ser divulgado, por isso ficou
restrita ao conhecimento dos governantes ou do Estado. Tratava-se, como lembra
Foucault (2008), de “segredos do poder”.
Tais informações se mostram importantes para a história do Brasil, pois,
inicialmente, as estatísticas também foram utilizadas dessa forma no país. De acordo com
Lobo (2008, p. 339), “o primeiro recenseamento da população do Brasil efetuou-se em
1808, cujo, os resultados não mereciam crédito por ter sido feito para fins militares”.
Segundo a autora, foi somente em 1872, na segunda metade do século XIX, portanto, que
se realizou o que se poderia chamar o primeiro recenseamento demográfico confiável no
Brasil. Esses cálculos buscavam apresentar um esquadrinhamento da população,
destacando o número de brancos, negros e índios; livres e escravos; pessoas com
deficiências ou incapacidades, tais como cegueira, surdez, aleijados, entre outros. Além
disso, tal levantamento também apresentara uma evolução acerca do processo de
urbanização no Brasil, contabilizando quantas pessoas ainda estavam fixadas no meio
rural e quantas já faziam parte da população urbana das cidades.
Assim sendo, podemos observar o desenvolvimento de um movimento
ancorado num saber científico, racional e preciso que objetivava colocar ordem naquela
massa populacional confusa e disforme. Era o saber estatístico que começava a se fazer
presente. Embora ainda muito incompletos e deficientes, após 1871 — com a criação da
Diretoria Geral da Estatística — começam a ser concretizados os primeiros cálculos
sobre a situação educacional do Brasil. Segundo Bomeny (2003, p. 12), os dados obtidos
sobre educação em 1906 e publicados em 1912 “são suficientes para que tenhamos
desenhada a cara de um país que fazia da educação um privilégio de muito poucos”.
Mesmo depois da abolição da escravidão e ao longo da Primeira República, a educação
continuava sendo um bem restrito.
Sabemos que a Constituição de 1891 — a primeira constituição republicana —
previa uma educação pública e incentivava, em seu artigo 35, o desenvolvimento das
Letras, Artes e das Ciências, assim como a criação de instituições de Ensino Superior e
Secundário. Ainda que existisse a oferta de uma Rede Pública de Ensino, não foi possível
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atingir amplas camadas da população brasileira, por isso grandes contingentes de pessoas
em idade escolar se mantinham fora da escola. De acordo com Gadelha (2009, p. 182),
“Na passagem do século XIX ao século XX, o Brasil era um país atrasado, pobre, de
economia eminentemente agrícola, [...], com quase 80% da população em idade escolar
analfabeta e aproximadamente 90% dela fixada no meio rural”. Diante desses dados
estatísticos, começa a se esboçar uma grande discussão acerca da necessidade de
escolarização dessa gente. Trava-se, portanto, não só de reformar a cidade, mas também
do povo.
De acordo, com Jorge Nagle (1974, p. 99), podemos visualizar, nessa época, um
movimento que ele denominou “entusiasmo pela educação”, o qual refletia a crença de
que, por meio da disseminação da educação escolar, fosse possível “incorporar grandes
camadas da população na senda do progresso nacional e colocar o Brasil no caminho das
grandes nações do mundo”. Nesse momento, a educação do povo passa a ser
compreendida como um caminho possível para atingir a ascensão política, econômica e
social do país. Vemos, consequentemente, que, nessa época se constrói a “crença na
possibilidade de reformar a sociedade pela reforma do homem, para o que a escolarização
tem um papel insubstituível, pois é interpretada como o mais decisivo instrumento de
aceleração histórica” (NAGLE, 1974, p. 100). Nessa pauta, podemos compreender que
esse “entusiasmo pela educação” se constituiu como uma das condições de possibilidade
para o movimento de obsessão contemporânea pela educação. De mesma forma,
percebemos que foi nesse momento histórico, sobretudo no decorrer dos anos vinte, que
a falta da educação passa a ser concebida como a causa de uma variedade de problemas
sociais vinculados a ordens diversas, assim como a oferta de educação é proclamada
como a solução proposta. Nagle (1974, p. 102) detalha que, nessa época, tinha-se a
compreensão de que:
[...] a causa primordial de todos os nossos males é o analfabetismo, que traz
como consequência inevitável a ausência de cultura cívica e política, a
ignorância dos preceitos higiênicos, a incapacidade para grande número de
profissões, atraso nos processos agrícolas e nos das indústrias que lhe são
conexas.

Temos, nesse ponto da história, um dos começos possíveis para o fenômeno da
educacionalização do social. Essa compreensão de que os problemas sociais podem ser
abordados e resolvidos pela educação pode ser facilmente visualizada, segundo defendem
Smeyers e Depaepe (2008), no decorrer do século XIX e XX. Os registros, conferências e
palestras desenvolvidas por Belisário Penna reafirmam esse entendimento, apontando a
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Educação, juntamente com a Saúde, como as duas grandes soluções para os problemas
que acometiam o Brasil. Esse autor salienta que:
Mais do que proteger as fronteiras e as costas, a defesa nacional consiste [...]
na instrução e educação do povo, no aperfeiçoamento e vigor da raça. [...]
Defender a nação é saneá-la, e saneá-la é povoá-la, é enriquecê-la, é moralizála, é tornar habitável o seu solo, é curar a sua gente, é instruí-la e ensiná-la a se
defender de inimigos microscópicos, agentes causais de doenças
degeneradoras e degradantes da raça, contra os quais a higiene moderna dispõe
de processos de êxito seguro e garantido (PENNA, s/d, p. 26).

Artur Neiva e Penna divulgaram várias informações sobre a situação precária de
algumas regiões do sertão do Brasil, constituindo o segundo momento do movimento
sanitarista brasileiro. Essas informações foram úteis para serem planejadas determinadas
intervenções que permitissem gerir os problemas que se abatiam sobre a saúde da
população. Eis o relato: “Neiva e Penna dissecam as condições climáticas, os recursos
naturais, as doenças tropicais e as condições sanitárias de populações cuja existência era
um mistério para grande parte dos brasileiros” (SILVEIRA, 2005, p. 89). Após as
expedições realizadas pela Bahia, por Pernambuco, pelo Piauí e por Goiás, esses
intelectuais produziram um relatório intitulado “Viagem Científica”, que pretendia dar
visibilidade a determinados lugares dos sertões do país, onde pessoas viviam sem nenhum
tipo de assistência do Estado. Tal relatório mostra não só a cara de um país multifacetado,
onde

podemos

encontrar

configurações

sociais,

econômicas

e

educacionais

completamente diferentes que coexistem numa mesma época, mas também a necessidade
da construção de um saber científico que possa identificar problemas e propor soluções.
Encontramos, então, outro saber considerado científico que se estende
consideravelmente nesse período: o saber médico. Este — tanto quanto a estatística — se
constitui como uma verdade que regula os exercícios de poder nesse período histórico,
justamente pelo status científico que carrega. Embora não tenhamos aqui dados
estatísticos precisos, os médicos sanitaristas contribuíram amplamente para a construção
de um saber sobre as condições de vida de determinadas populações brasileiras. Não se
fala de cálculos, mas de descrições minuciosas que foram produzidas a partir de suas
viagens e expedições ao interior do país. Silveira (2005, p. 89) destaca que, “Neiva e
Penna, ao publicarem seu relatório, disponibilizaram um material de capital importância
para os planos de ação que começaram a ser delineados pelos sanitaristas brasileiros”. Da
mesma forma que a estatística, também o saber médico captura esses grupos
populacionais completamente desconhecidos, de modo a torná-los conhecidos e,
portanto, passíveis das ações governamentais. Trata-se, para usar as conhecidas palavras
de Foucault, de “conhecer para governar”. Releva-se o terceiro aspecto destacado pelo
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autor como fundamental para o processo de governamentalização do Estado, qual seja: a
emergência de um saber racional e preciso que possibilite identificar problemas e planejar
intervenções para resolvê-los.
A produção desses saberes sobre a população — seja o saber estatístico, seja o
saber médico — marca uma nova forma de administrar a vida dos sujeitos a partir da
segunda metade do século XIX e início do século XX. Uma forma mais racional e
cientificamente embasada que pretendeu transformar aquela massa confusa, composta de
imigrantes, pobres e ex-escravos em um conjunto conhecido, ordenado e distribuído
surge e se instaura.
Até aqui, visei mostrar como a articulação desses três fenômenos apontados por
Foucault — a emergência do conceito de população, a transformação da família em
instrumento de governo e o surgimento da estatística — podem fornecer subsídios para
que seja possível falar em um processo de governamentalização do Estado brasileiro. Esse
processo só se torna viável a partir do momento em que o exercício do poder passa a ser
indexado a uma verdade científica, que começa a organizar as novas ações empreendidas
e inaugura uma forma de governar a população. Essa verdade, como já dito, trata-se da
ciência. Nas palavras de Bomeny (2003, p. 29),
Só a ciência salvaria o país; só pela ciência poderíamos apressar os passos na
direção do progresso, evitando assim o desaparecimento da nação. Só pela
ciência seria possível higienizar a sociedade [...] O povo era inculto e doente e
a sociedade já dera provas suficientes de que, espontaneamente, não poria fim
a essa situação de calamidade.

Exatamente por compreender que, sozinha, a sociedade não conseguiria resolver
os problemas que se abatiam sobre a vida da população, é que algumas práticas e
intervenções começam a ser desenvolvidas. Essas intervenções, reitero, regulam a vida
dos sujeitos no espaço aberto da cidade, invadem suas casas, conhecem seus hábitos e
moldam seus costumes. Cabe assinalar que essas estratégias de condução das condutas
não circulam apenas no espaço da cidade, mas se apresentam nas práticas
institucionalizadas, isto é, encontram-se no interior dos espaços fechados, um campo
eficaz para o seu funcionamento. É aqui que se faz perceptível o papel que a escola
assume no governamento da população. Não por acaso, justamente nessa época — a
partir da segunda metade do século XIX —, sente-se a necessidade de oferecer
escolarização aos sujeitos pobres. A educação se constitui como uma das estratégias
fundamentais para gerenciar os riscos produzidos pela vida insalubre e desregrada dos
pobres. É, também, a partir da escola que se objetiva homogeneizar seus
comportamentos e infundir valores morais condizentes com a vida social. Segundo Varela

212

e Alvarez-Uria (1992, p. 20), “A educação das classes populares e, mais concretamente, a
instrução e formação sistemática de seus filhos na escola nacional, fazem parte, na
segunda metade do século XIX e em princípios do século XX, das medidas gerais do bom
governo”, assunto que aparece tanto para Espanha quanto para o Brasil.
É verdade que, muito antes do século XIX, já existiam, no Brasil, diferentes
formas de organizar os processos educativos. Entretanto, os conhecidos colégios,
albergues ou casa de doutrina, destinavam-se à educação dos nobres, ficando a classe
pobre excluída desses processos. Podemos dizer que a escola de massas, destinada ao
atendimento de “todos” (pobres e nobres), surge no Brasil em meados do século XIX,
mesmo que sua abrangência ainda se mostrasse extremamente restrita. É possível, já nesse
período, falarmos no desenvolvimento de um processo de inclusão, visto que a escola
moderna pretendia incluir aqueles que, até então, mantinham-se excluídos das iniciativas
educacionais. Esse projeto inclusivo tem uma intencionalidade muito clara: trazer todos
os sujeitos para dentro da escola, em especial os pobres, para educá-los, civilizá-los e
ensinar-lhes hábitos e costumes condizentes com uma vida social saudável e ordenada.
Nesse sentido, e fazendo uso da ironia Varela e Alvarez-Uria (1992, p. 20), afirmam que
os “Filantropos, higienistas, reformadores sociais e educadores empenham-se em ajudar
‘desinteressadamente’ os operários” e pobres. Esse processo de escolarização das massas
aparecia articulado a um projeto mais amplo de progresso da nação e de higienização da
cidade.
Por mais que Penna entendesse a educação para além do espaço
institucionalizado da escola, dizendo que a educação sanitária era muito importante para
ficar restrita apenas às crianças, ele também aborda a necessidade de inseri-la nos
currículos escolares da educação obrigatória. Isso fica evidente em suas palavras:
[...] não bastam admoestações [...] é necessário o ensino obrigatório nas
escolas, de noções exatas e práticas de higiene pública e privada; é
indispensável à lei e sua execução, com as exigências sanitárias garantidoras da
saúde e vitalidade coletivas. [...] É imprescindível forçar cada um a zelar a
própria saúde no interesse da saúde comum, da economia e da segurança da
nação (PENNA, s/d, p. 45).

Podemos visualizar aqui, mais uma vez, a associação entre Educação e
Assistência. Porém, diferentemente do que, no primeiro momento, estudei na seção
anterior, dessa vez não são os educadores que entram no espaço assistencial para realizar
seus trabalhos, como aconteceu nas Santas Casas de Misericórdia, mas o contrário. Em
meados do século XIX, são as práticas assistenciais que começam a funcionar no interior
da escola, principalmente por meio de medidas higiênicas e sanitaristas. No livro A
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Higienização dos Costumes, a autora Heloísa Pimenta Rocha nos mostra essa articulação
entre educação e higiene. Ela sugere que
Eliminar as atitudes viciosas e inculcar hábitos salutares, desde a mais tenra
idade. Criar um sistema fundamental de hábitos higiênicos, capaz de dominar,
inconscientemente, toda a existência das crianças. Moldar, enfim, a natureza
infantil, pela aquisição de hábitos que resguardassem a infância da debilidade e
das moléstias. Eis as tarefas de que se deveria incumbir a escola primária, no
bojo da reforma que redefiniu o eixo da política sanitária, na década de 20
(ROCHA, 2003, p. 179).

A partir do exposto, conseguimos visualizar que a entrada das práticas
sanitaristas na escola primária pode ser compreendida como uma das primeiras formas de
alargamento das funções da escola. É precisamente nesse período que Nóvoa (2009)
aponta o começo do que ele definiu como “transbordamento da escola”. Destaca ainda o
autor que essa ideia abrangente de educação se impôs como matriz da modernidade
educativa ao longo do século XIX e no início do século XX, atribuindo maiores
responsabilidades para a Educação a ampliando o seu raio de atuação.
Tal alargamento ou transbordamento, que, nesse momento, se faz pela inserção
dos discursos higiênicos e sanitaristas no currículo escolar, pode ser visualizado por meio
de uma série de práticas que se desenvolviam, na época, no interior do espaço escolar.
Eram realizadas inspeções permanentes no corpo dos sujeitos, nos seus hábitos e em suas
posturas. Seus dentes, olhos, ouvidos, garganta, unhas, a forma como se vestiam, a
aparência e limpeza da roupa, dos cabelos, tudo era examinado com minúcia. Após esse
exame médico-pedagógico, as crianças eram ensinadas e educadas a cuidar do seu corpo e
da sua higiene a fim de que não representassem um mal nem para si, nem para os outros.
No livro de Rocha (2003), encontramos imagens interessantes nas quais podemos
observar o desenvolvimento dessas práticas.

Figura 10 – Aula de escovação de dentes (1922)
Imagem retirada do livro A higienização dos Costumes, de Heloísa Helena Pimenta Rocha. (2003, p. 176)
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Figura 11 - Material didático sobre higiene (1922)
Imagem retirada do livro A higienização dos Costumes, de Heloísa Helena Pimenta Rocha (2003, p. 222).

Escolhi destacar essas imagens, pois evidenciam algo de familiar no cotidiano da
escola contemporânea. Quais dessas práticas ainda se mantêm atuais em nossos currículos
escolares? Como esses campos — Educação, Saúde e Assistência — se entrelaçam de tal
forma que suas articulações permanecem vivas até os nossos dias? Parece-me que,
observando as práticas desenvolvidas nesse período histórico específico, podemos
visualizar uma primeira porta de entrada para a Assistência Social na instituição escolar.
Ela opera pela via das políticas sanitaristas que proliferam fortemente na sociedade entre
os meados do século XIX e o início do século XX. A necessidade da escolarização das
massas surge em meio a esse contexto, quando se vê, na educação, uma forma de agir
sobre o corpo infantil, estabelecendo regras de contato, moldando comportamentos,
ensinando higiene, a fim de que seus hábitos (comumente vistos como nocivos à
salubridade da população) pudessem ser modificados, evitando o alastramento de
doenças, os contágios e todos os males que a vida dos pobres poderia causar à vida da
população. A escola de massas foi um dos mecanismos utilizados para gerenciar esses
riscos. Conforme destaca Nagle (1974, p. 101), “ela servia a propósitos extraescolares e
extrapedagógicos”. Esse movimento, pode ser considerado como um primeiro pontapé
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para o papel expansionista que a escola assume na Contemporaneidade. É aqui que várias
questões (de diferentes ordens) passam a ser incorporadas às práticas escolares como
forma de resolução dos problemas e das mazelas sociais.
O papel expansionista da escola também pode ser visualizado nessa época a
partir das práticas de ampliação da jornada temporal escolar. As propostas anarquistas de
educação, que deram ensejo à construção das Escolas Modernas ou Racionalistas 85 ,
fundadas no Brasil por volta de 1912, já apresentavam horários de trabalho estendidos e a
inclusão de uma variedade de atividades nos currículos escolares. A educação anarquista,
ao criar uma proposta educacional desvinculada tanto da igreja quanto do Estado,
aproximava-se dos princípios liberais, primando pela autonomia e liberdade dos sujeitos.
Isso não dispensava, porém, ações de governamento eficazes que continuavam a ser
desenvolvidas sobre os sujeitos no interior dessas instituições. A regulação das condutas
dos sujeitos, a organização dos horários e o planejamento das atividades a serem
desenvolvidas no interior das Escolas Modernas, deixam isso bastante claro. Não se
tratava de uma educação libertária, como sonhavam os anarquistas e muitos idealizadores
liberais depois deles, mas de uma forma específica de governamento que continuava a agir
sobre os sujeitos escolares, de uma forma mais sutil e, por isso mesmo, mais eficaz. Eram,
portanto, formas de exercício do poder que agiam sobre cada sujeito com o intuito de
garantir o governamento da população no seu conjunto.
Observando o desenvolvimento dessas práticas, podemos compreender a
relação que se estabelece entre dois campos de ação do exercício de poder, qual sejam: o
âmbito micro e o âmbito macropolítico. É preciso entender que tais práticas, ao agirem
sobre os sujeitos individualmente, moldando suas condutas, estão, ao mesmo tempo,
prevenindo uma série de riscos que ele pode produzir à sociedade e aos fenômenos
coletivos. Portanto, intervindo sobre o corpo, ou melhor, agindo sobre a dimensão
micropolítica, a escola está, simultaneamente, gerenciando a vida coletiva da população,
ou agindo sobre a dimensão macropolítica. Os indivíduos são entendidos como
instrumentos que possibilitam atingir o objetivo fundamental, qual seja: realizar o

85 Para aprofundar a discussão sobre as Escolas Modernas e Racionalistas, assim como sobre a
proposta de educação anarquista sugiro a Dissertação de Mestrado do professor Silvio Gallo Educação
Anarquista: por uma pedagogia do risco, defendida em 1990 na Unicamp. Além disso, para discutir sobre a
ampliação da jornada temporal escolar e compreender a emergência da Educação Integral no Brasil, destaco
a Proposta de Tese de Rochele da Silva Santaiana intitulada A emergência da Educação integral do Brasil: a
invenção do dispositivo da intersetorialidade. O trabalho foi realizado no Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFRGS e sua Banca de Qualificação ocorreu em 5 de julho de 2013.
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governamento da população no âmbito macropolítico. Foucault (2008a, p. 63) sustenta
que:
A população é pertinente como objetivo, e os indivíduos, as séries de
indivíduos, os grupos de indivíduos, a multiplicidade de indivíduos, não vão
sê-lo como objetivo. Eles o serão simplesmente como instrumento, relevo ou
condição para obter algo no plano da população.

Com base nisso, é possível observar que a escola age sobre o comportamento
individual do sujeito, objetivando gerenciar os efeitos indesejáveis que ele pode produzir
no interior de um conjunto denominado população. É, portanto, a população que emerge
como objeto e objetivo do governo. É a vida biológica da população que se torna a
preocupação central dessas novas formas de governo.
Todas as práticas desenvolvidas no período da Primeira República — sejam elas
operacionalizadas no interior das instituições, sejam fora delas — se inscrevem em uma
lógica que tem o intuito de fazer viver, de potencializar a vida biológica da população.
Logo, são formas de exercício do biopoder. Poderíamos dizer, por isso, que elas agem em
dois eixos: sobre o corpo (anátomo política do corpo humano) e sobre a população
(biopolítica da espécie humana). Se, por um lado, os procedimentos que incidem sobre o
corpo dos sujeitos regulando seus hábitos e comportamentos encontram-se muito
evidentes, por outro, Gadelha (2009) lembra que, nesse período, no Brasil, ainda não
podemos falar no funcionamento efetivo de uma biopolítica. Segundo esse autor:
Nessa época, a sociedade brasileira era, por assim dizer, fragmentada,
extremamente desigual, com significativas diferenças regionais, tornando-se
difícil admitir a existência de uma biopolítica consolidada [...] Isso não
significa, contudo, a inexistência de tendências dessa natureza em curso, haja
vista, por exemplo, a tentativa de equacionar uma série de problemas que
envolviam a gestão da população (GADELHA, 2009, p. 183).

Vale a questão: por que não podemos afirmar o funcionamento efetivo de uma
biopolítica na Primeira República se é possível, principalmente no que se refere às
décadas de 1910 e 1920, perceber o desenvolvimento de intervenções sobre a vida
biológica da população? Para compreender a constituição de uma “biopolítica da espécie
humana”, penso ser necessário, mesmo que brevemente, entender a diferenciação
proposta por Castro (2011) entre bíos e zoé. Segundo Castro (2011, p. 18), Zoé remete
apenas à vida biológica “cujo sentido sucintamente é o simples fato de viver enquanto
oposto da morte”. O conceito de zoé não compreende outros tantos fatores que envolvem
a vida social, política e cultural dos homens, apenas se direciona à vida biológica. O bíos,
por sua vez, além da vida biológica, compreende o que Castro anuncia como vida
humana, ou seja, uma vida mais abrangente que a vida biológica: compreende, além desta,
fatores como pensamento, a razão, a política, a cultura etc. Complementando, o autor
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define que “a vida bíos é a vida zoé com logos” (CASTRO, 2011, p. 18). Nessa perspectiva,
podemos pensar que, quando falamos em uma política exercida apenas sobre a vida
biológica (zoé), trata-se de uma zoopolítica, enquanto que a política exercida sobre a vida
humana (bíos) é uma biopolítica. Não acredito que possamos pensar em um
funcionamento distinto entre zoé e bíos, mas em cruzamentos, em articulações e conexões
que elas estabelecem entre si. No período que compreende a Primeira República no
Brasil, há uma forte preocupação com a vida biológica da população, mas isso não
significa desconsiderar sua dimensão política e cultural, haja vista a importância atribuída
à educação nesse momento. Parece-me que, cada vez mais, tal preocupação com o
gerenciamento da vida pela política se expande, objetivando alcançar não só as dimensões
biológicas, mas também as sociais, culturais e políticas. Nesse período, começamos a
visualizar precisamente a articulação entre zoé e bíos, a qual se tornará mais evidente no
decorrer da década de 1930.
Talvez possamos dizer que o período da Primeira República serve de condição
de possibilidade para que uma biopolítica — entendida como uma política da vida
humana — possa se consolidar na década de 1930. Corroborando isso, Gadelha (2009,
p.185) explicita: “Se as décadas de 1910 e 1920 sinalizam mudanças nessa situação, a
década de 1930 serve de palco para a efetiva transformação, principalmente com o
advento do Estado Novo”. Examinadas tais palavras, podemos dizer que o
funcionamento efetivo de uma biopolítica no decorrer do Governo de Getúlio Vargas só
foi possível em virtude de uma série de modificações que ocorreram nas formas de
governar a população durante a Primeira República. Uma das questões fundamentais foi a
instauração de um regime de verdade científico, o qual permitiu construir alguns
conhecimentos técnicos sobre a população e exercer, sobre esta, mecanismos de controle
político-biológico. Importa ressaltar que tais mecanismos não foram denominados apenas
de controle biológico, mas de controle político-biológico, o que, nesse caso e mais uma
vez, marca a articulação entre os conceitos gregos zoé e bíos.
Como vimos, a emergência desse saber científico, acompanhada dos outros dois
fatores citados anteriormente — o entendimento da família como instrumento de
governo e da população como objeto de governo —, são destacados por Foucault (2008)
como as condições de possibilidade para o desbloqueio das artes de governar que se
efetiva, na Europa, no século XVIII. Especificamente no Brasil, é possível pensar
algumas continuidades e descontinuidades com bases nos apontamentos foucaultianos.
Ao longo do período da Primeira República, podemos observar um lento e gradual
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deslocamento nas formas de governar a população. Isso significa afirmar que, nesse
período específico da história do Brasil, encontramos, por meio da efetivação dos três
fatores destacados, as condições que possibilitam ao Estado brasileiro entrar em um
processo de governamentalização. Este se consolidará no transcurso da década seguinte.
Na seção seguinte, entramos, pois, em um período crucial da história do Brasil: a década
de 30.
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4.3. A emergência da Assistência Social como direito do cidadão e
responsabilidade do Estado
O Estado se vê na contingência de admitir sua responsabilidade
social para com os mais pobres, o que não estava na agenda
liberal que dominava o pensamento até então (MESTRINER,
2008, p. 68).

O período posterior à Primeira República é marcado por um novo tipo de Estado que começa
a se configurar: um Estado Novo que passa a assumir para si algumas responsabilidades referentes,
por exemplo, aos âmbitos social e educacional. A criação de legislações e órgãos do Governo
mostram esse movimento. Autores como Sposati (2008), Lonardoni (2006), Giacóia Junior (2008)
nos ajudam a visualizar algumas práticas ocorridas nessa época.
Ministério da Educação e da Saúde – 1930 – No decorrer do mandato de Getúlio Vargas (19301945), tivemos, em nosso país, cinco ministros de Educação e Saúde. Francisco Campos, de 1930 e
1932, Belisário Penna, ministro interino de setembro a dezembro de 1931; Washington Ferreira
Pires, de 1932 e 1934; Gustavo Capanema, de 1934 a 1945. De acordo com Bomeny (2003, p.46), a
criação do Ministério da Educação e Saúde foi um marco importante para a história do Brasil, já que
“foi a primeira vez que se assistiu a um grande empenho pela institucionalização de uma política
para o setor”. Além disso, é importante compreender que a articulação desses dois campos —
Educação e Saúde —, na forma de um ministério, trouxe grandes implicações para a forma como as
ações sobre a vida da população começaram a ser pensadas e praticadas.
Constituição Federal de 1934 – Estabelece o ensino primário integral gratuito e de frequência
obrigatória. Cria as leis trabalhistas, instituindo assistência médica e sanitária ao trabalhador, salário
mínimo e jornada de trabalho de oitos horas. Além disso, o Estado passa a assegurar amparo aos
desvalidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais.
Conselho de Serviço Social – 1935 – Cria-se o “Council of Social Service”. Segundo Sposati, (2008,
p.14), “[...] sob a ditadura do Estado Novo, em 1935, Getúlio Vargas, criou informalmente no seu
gabinete uma versão do “Council of Social Service” americano, composto por representantes da
sociedade que estudavam e opinavam sobre problemas sociais e subvenções a obras”.
Constituição de 1937 – É conhecida também como Constituição Polaca, por basear-se nos princípios
autoritários da Polônia. No que se refere à Educação, essa Constituição continua prevendo uma
educação obrigatória e gratuita, porém, além disso, estabelece que a União passa a fixar as bases e
determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes para a formação física,
intelectual e moral da infância e da juventude. A Educação Física, o ensino cívico e o de trabalhos
manuais também passam a ser obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias.
Conselho Nacional de Serviço Social – 1938 - Foi criado pelo decreto-lei nº 525 de 1º/07/1938 e
instalado oficialmente em ato solene pelo então ministro da Educação e da Saúde Gustavo
Capanema. Ele atribui à presidência do CNSS a Ataulpho Nápoles de Paiva, que já havia tentado criar
a Lei de Assistência Social durante a Primeira República, sem sucesso. De acordo com Lonardoni
(2006, p. 2). “o CNSS foi a primeira forma de presença da Assistência Social na burocracia do Estado
brasileiro”.
LBA - 1942 – Darcy Vargas, a então primeira-dama, reúne-se com as senhoras da sociedade e funda
em 28 de agosto de 1942 a Legião Brasileira de Assistência Social com o objetivo de promover ajuda
aos combatentes da Segunda Guerra Mundial. “A LBA imprime a marca do primeiro-damismo junto
à assistência social e estende sua ação às famílias da grande massa não previdenciária, atendendo
na ocorrência de calamidades com ações pontuais, urgentes e fragmentadas” (LONARDONI, 2006,
p. 2).
Educação – A educação, nesse período, passa a ser utilizada como um mecanismo fundamental para
se colocar em funcionamento o projeto de construção do Estado Nacional. Para isso, desenvolve-se
o movimento de padronização e de nacionalização do ensino.
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Intervencionismo

estatal.

Estado

Forte.

Desenvolvimento

econômico.

Progresso. Industrialização. Autoritarismo. Direitos sociais e Trabalhistas. Educação.
Nacionalização do ensino. Previdência e Assistência Social. Repressão e proteção. Essas
expressões marcam o que podemos chamar as metamorfoses do Governo Vargas, o qual
encontrou no Brasil, entre 1930 e 1945, as condições de possibilidade para se
desenvolver. Para compreender a emergência dessas novas formas de governar, é preciso
conhecer, mesmo que minimamente, algumas tensões que animavam o contexto
internacional da época. Podemos dizer que a I Guerra Mundial (1914-1918), a Revolução
Bolchevique (na Rússia em 1917) e a crise econômica de 1929 foram acontecimentos que
produziram mudanças políticas, econômicas e sociais significativas em diferentes países.
Tais acontecimentos mostraram ao mundo a ineficácia da neutralidade do Estado,
abalando profundamente os princípios que sustentavam o modelo político liberal em
voga na época. Segundo Pandolfi (1999, p. 10), “desde o final da I Guerra Mundial, o
modelo liberal clássico de organização da sociedade vinha sendo questionado em
detrimento de concepções totalitárias, autoritárias, nacionalistas, estatizantes e
corporativistas”.
Esses questionamentos acerca da forma liberal de governar constituem o que
Foucault (2008a) chamou crise do liberalismo, a qual estaria associada ou seria vítima de
uma crise mais ampla denominada por ele “crise do dispositivo da governamentalidade”.
Para responder a essa crise, começaram a se estruturar formas mais intervencionistas de
governar a população que possibilitaram a emergência de Governos ditatoriais em
diferentes países. Temos, nessa época, o nazismo de Hitler na Alemanha; o fascismo de
Mussolini na Itália; Salazar, em Portugal; Franco, na Espanha e outros regimes, não tão
conhecidos entre nós, mas que, de acordo com Fausto (1999), constituíram-se como uma
referência significativa para a experiência brasileira. Tratou-se, por exemplo, da figura de
Manoilescu, político da Romênia cujas ideias conservadoras, autoritárias e corporativistas
agradavam os industriais brasileiros. Além dele, podemos destacar Kemal Ataturk que, no
comando da Turquia, pregava uma modernização pelo alto, a qual esteve presente no
imaginário da elite militar brasileira (FAUSTO, 1999). Dou relevância a essas figuras
emblemáticas de diferentes países sem o intuito de personificar ou pessoalizar os
acontecimentos históricos, pois sabemos que eles não se encontram vinculados a sujeitos
particulares. Faço isso para mostrar como em diferentes lugares e em figuras estatais
distintas podemos reconhecer formas de governar semelhantes que se estruturam no
mencionado período.
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Todas essas novas formas de governar — antiliberais, antidemocráticas e
ditatoriais — podem ser compreendidas como respostas às ameaças produzidas pelo
aumento das liberdades individuais preconizadas pelo liberalismo. No caso específico do
Brasil, poderíamos pensar esses deslocamentos da seguinte forma. Tínhamos, até então
— no período da Primeira República — uma arte liberal de governar que entra em crise
por não conseguir resolver os problemas que se abatiam sobre a população. Como
resposta a essa crise e no intuito de encontrar maneiras mais eficazes de resolver tais
problemas, cria-se uma forma de governar intervencionista que se materializa no Brasil
entre 1930 e 1945, com o Governo de Getúlio Vargas. Entretanto, tal forma mais
intervencionista de governar não se constitui como o outro do liberalismo, ela emerge
como consequência do próprio liberalismo. Segundo Foucault (2008a, p. 91), uma das
consequências “desse liberalismo e dessa arte liberal de governar é a formidável extensão
dos procedimentos de controle, de pressão, de coerção que vão constituir como que a
contrapartida e o contrapeso das liberdades”.
É claro que, como já mencionado, a emergência dessa forma de governo no
Brasil se encontra articulada às influências externas e aos acontecimentos que marcavam a
agenda internacional. A crise econômica de 1929, por exemplo, gerou oscilações na
produção agrícola e uma queda considerável das exportações de café, o que contribuiu
para o aumento do desemprego e da pobreza no país. Dessa forma, as preocupações do
Estado com os problemas sociais, que já não haviam sido solucionados nos Governos
anteriores, intensificam-se e encontram, por meio da construção de um Estado forte, a
saída proposta.
Desse modo, é possível afirmar que, a partir de 1930, configura-se, no Brasil, um
novo tipo de Estado. É um Estado forte que primava pela centralização política e pelo
intervencionismo estatal. Todavia, a experiência política vivenciada pelo Brasil no
Governo Vargas não se apresenta como um todo uniforme. Se, por um lado, o presidente
era visto como um líder autoritário que nutria simpatia por regimes totalitários de
inspiração fascista, por outro, não era menos frequente a associação da imagem de Vargas
ao “pai dos pobres”, aquele que reconheceu os direitos sociais e trabalhistas da classe
operária. Segundo D’Araújo (2000, p. 64), “O Estado Novo associou Getúlio Vargas à
ditadura, mas também à política social e ao nacionalismo. É essa plasticidade ideológica
que gera uma curiosidade sempre renovada pelo Estado Novo”.
Não podemos entender essas diferentes visões como contradições de um regime
político. Mais do que isso, é justamente em meio a essas tensões e disputas, próprias de
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qualquer exercício de poder, que uma nova estratégia de governamento se constitui. Isso
ajuda a compreender por que não existem sucessivas substituições nas formas de exercer
o poder em nossas sociedades. No lugar disso, podemos dizer que há incorporações,
alargamentos ou mudanças de ênfases preconizadas em cada novo regime de verdade, em
cada nova racionalidade política. O Estado Novo, sobejamente, fornece subsídios para
compreendemos a coexistência dessas práticas. Ambiguidades, disputas e tensões não
faltam nesse período.
Meu objetivo, nesta seção, é analisar algumas práticas que se desenvolvem nesse
momento e nesse campo de lutas e tensões. Por esse motivo, assumo como foco dois
campos que constituem o interesse principal desta investigação — a Assistência Social e a
Educação — para analisar as novas formas de governar a população, as quais emergem
nessa época, identificando suas continuidades e descontinuidades em relação aos períodos
históricos precedentes.
Diversos estudos sobre assistência social86 destacam a década de 1930 como um
marco histórico importante, uma vez que, foi a partir desse período, que as questões
sociais passam a ser vistas pelo Estado. Como destacado anteriormente, a pobreza, na
Primeira República, é compreendida como um problema social, porém não como
expressão das questões sociais. Aqui, podemos perceber outro deslocamento importante
nas formas de compreender e tratar a pobreza no Brasil: as situações econômicas que o
país vivia nessa época (fatores influenciados pela crise de 1929, por exemplo) produzem
diferentes condições de vida e contribuem para a expansão da pobreza nesse período.
Isso faz com que se possa perceber que a pobreza não está ligada apenas à vadiagem ou à
preguiça, mas a questões sociais e políticas que a acabam produzindo. Por isso mesmo,
aquela não é apenas uma questão moral, como se entendia tempos antes, mas uma
questão social, expressão de fatores sociais, políticos e econômicos variados que
empurram determinados sujeitos para tal condição de vida. Diante disso, Sposati (1987, p.
42) destaca que “progressivamente, o Estado brasileiro passa a reconhecer a questão
social como uma questão política a ser resolvida sob sua direção”.
O reconhecimento da responsabilidade do Estado pelas questões sociais é um
movimento que ocorre articulado ao reconhecimento de alguns direitos dos cidadãos.
Podemos dizer que “o período de 1930 a 1945 foi a era dos direitos sociais”
(CARVALHO, 2011, p. 123). Esses dois processos se desenvolvem de forma articulada.
No momento em que se passa a atribuir determinados direitos aos cidadãos (saúde,
86

Entre eles, Mestriner (2008), Faleiros (2011) e Sposati (1987, 1991).
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educação, trabalho etc.) e que alguns cidadãos não conseguem, por si mesmos, garantir
tais direitos, o Estado precisa ser chamado para garanti-los. Tem-se, aí — entre o
reconhecimento dos direitos e a responsabilidade estatal —, um terreno fértil para a
emergência das Políticas de Assistência Social em nosso país.
Isso significa compreender que, a partir da década de 1930, podemos falar em
emergência das políticas sociais no Brasil. Antes disso, nos dois momentos estudados nas
seções anteriores, o que destaquei foi a procedência de algumas dessas práticas sociais.
Busquei olhar para a forma como as práticas sociais tiveram lugar ao longo da história do
Brasil, com diferentes começos, dos quais destaquei dois: um, as práticas de assistência
social como caridade e benemerência e dois, como instrumentos de higienização das
cidades. Em nenhum desses momentos, todavia, foi possível ver a presença do Estado no
gerenciamento das questões sociais. Podemos dizer que as Políticas de Assistência Social
emergem em nosso país somente no momento em que o Estado passa a reconhecer suas
responsabilidades sociais e cria determinados órgãos e serviços para atender, mesmo que
de forma insuficiente, essas demandas.
Mesmo com todas as críticas existentes no campo da Assistência Social à forma
de estruturação dessas políticas nesse período, podemos dizer que é nesse momento, que
podemos falar, pela primeira vez, em uma regulação estatal da assistência social. Isso se
torna evidente no artigo 138 da Constituição Federal de 1934, que estabelece que:
Art. 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis
respectivas:
a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e
animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar;
b) estimular a educação eugênica;
c) amparar a maternidade e a infância;
d) socorrer as famílias de prole numerosa;
e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono
físico, moral e intelectual (BRASIL, 1934).

A Constituição posterior, promulgada em 1937, logo após o Golpe, conhecida,
popularmente como Constituição Polaca, também enumera algumas responsabilidades
sociais assumidas pelo Estado. Embora tenha sido muito criticada dado o seu caráter
autoritário e o controle que exerceu sobre os meios de comunicação e sobre os currículos
escolares, por exemplo, no que se refere às questões sociais, essa Constituição expressa
que:
Art 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias
especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a
assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso
desenvolvimento das suas faculdades.
O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará
falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o
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dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação
física e moral.
Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado
para a subsistência e educação da sua prole (BRASIL, 1937).

Nesse texto, podemos examinar algumas modificações importantes no
atendimento dispensado aos sujeitos pobres no decorrer da década de 1930. O Estado
que até então não havia se envolvido diretamente com as questões sociais, a não ser por
meio de repressões policiais, passou a se responsabilizar por alguns “casos específicos”
proclamando a importância de estruturar uma política social que atendesse, minimamente,
as necessidades dos sujeitos. Utilizo a expressão “alguns casos específicos”, pois era clara,
na época, a preocupação do Estado em fazer com que tais ações não funcionassem como
um mecanismo de perpetuação da pobreza, ou seja, elas não poderiam converter a
pobreza em um direito. No arquivo de Gustavo Capanema, citado por Hochman e
Fonseca (1999, p. 85), o Ministro da Educação e Saúde diz que:
A maior parte dos que precisam de abrigo, de alimentação, de tratamento,
pode tê-los à sua própria custa. Não é razoável que o poder público lhes dê. A
assistência social visa a socorrer somente aos que não dispõe de recursos
suficientes para prover tais necessidades. A assistência social é para os pobres
e sobretudo para os indigentes.

Disso, temos o entendimento de que as ações sociais deveriam ser destinadas
apenas àqueles que não tinham condições, por si mesmos, de trabalhar e de obter seu
próprio sustento. O trabalhador não era alvo da Assistência Social, mas das políticas
previdenciárias que marcaram fortemente o Governo Vargas conhecido como aquele que
instituiu os direitos e a proteção aos trabalhadores.
Nesse período, construiu uma imagem de Governo populista que governava
para os pobres e trabalhadores. Carvalho (2011, p. 125) esclarece que “as leis trabalhistas
e previdenciárias, e outros programas, como os de construção de casas populares e de
oferta de alimentação barata” eram amplamente divulgados pela imprensa, exaltando a
imagem de “Vargas como o grande estadista que tinha se aproximado do povo, que lutava
pelo povo, que se identificava com o povo”. É curioso verificar como os direitos sociais
encontram, no desenvolvimento de um Governo ditatorial, um terreno fértil para se
consolidar. É preciso compreender que, no Brasil, os direitos sociais vieram antes dos
direitos políticos, o que, nas palavras de Carvalho (2011, p. 126), “fazia com que os
direitos não fossem vistos como tais, mas como um favor em troca do qual se deviam
gratidão e lealdade”.
Com essa visão, esses direitos — tanto da previdência, quanto da assistência —
não podem ser compreendidos como expressões humanitárias de um Estado que
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governou para os pobres e trabalhadores. É necessário compreender que o Estado tinha
um interesse estratégico, ao reconhecer determinados direitos e ao executar certas
políticas que atendessem (mesmo que de forma ainda muito precária e restrita) as
demandas da sociedade. A ação de outorgar determinados direitos à população funcionou
como uma estratégia eficaz para evitar revoltas, arruaças e grandes mobilizações por parte
do povo, dos trabalhadores e, até mesmo, dos indigentes. Por meio da concessão de
determinados direitos, conseguia-se um maior controle sobre a vida da população.
Dessa forma, trata-se de nos afastarmos do entendimento humanitário muitas
vezes atribuído ao campo dos direitos humanos e compreender que eles foram — e ainda
são — utilizados como mecanismos desenvolvidos pelos Estados modernos com o
intuito de impor uma regulação sobre a vida de todos e de cada um. Assim, a vida da
população é tomada como objeto de governo. Podemos dizer que, a partir do momento
em que se percebeu que a vida da população tinha uma grande utilidade para o Estado,
este começou a se preocupar com a sua manutenção, criando mecanismos — entre eles a
constituição dos direitos humanos, sociais, entre outros. — para regular, intensificar e
controlar a vida da população.
Cabe destacar aqui que esses direitos aos quais me refiro nesta seção fazem parte
daquilo que Giacóia Junior (2008) denominou segunda geração dos direitos humanos. O
autor pretende destacar que, nessa época, os direitos humanos não enfatizavam apenas os
direitos naturais e imprescritíveis do homem, como os que encontramos materializados na
Declaração de 1789, mas relevavam os direitos sociais, econômicos e culturais. Essa
segunda geração dos direitos humanos — que se desenvolve, segundo ele, no
deslocamento do século XIX para o XX —“marca a passagem do plano abstrato do
destinatário genérico — ‘o homem’, o gênero humano — para categorias concretas ou
grupos sociais específicos (trabalhador, idoso, mulher, criança, adolescente, deficiente
etc.)” (GIACÓIA JUNIOR, 2008, p. 4). Toma-se como centralidade, portanto, o sujeito
social e não mais a natureza do homem, ou, como denomina o próprio autor, a “humanitas
do Homo humanus”.
Isso nos permite voltar à discussão entre as acepções das expressões gregas bíos e
zoé. Quando destaquei, anteriormente que, nesse momento, a vida se converte em objeto
de poder, não me referia apenas a uma vida biológica e natural. Trata-se, aqui, da vida
humana entendida a partir da expressão grega bíos e não apenas de zoé. Relembrando:
O termo zoe designava a mera vida natural, ou seja, a vida governada pelos
imperativos da natureza. O termo bíos designava a vida humana socialmente
constituída, ou seja, aquela construída pela polis, e abrange a subjetividade dos
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indivíduos, sua personalidade, cultura, estilo de vida, valores etc. (RUIZ, 2007,
p. 16).

É essa vida humana (bíos) que envolve não só uma vida natural e biológica, mas
social, política e cultural que entra na lógica dos dispositivos e dos mecanismos de poder.
Justamente por não haver mais uma separação entre zoé e bíos e entendendo que a vida
bíos, inclui e alarga a vida zoé, é que podemos falar em política da vida humana: uma
biopolítica consolidada.
Nessa compreensão, necessário é entender que, nessa época em específico,
muitas estratégias foram colocadas em funcionamento para governar a população:
estratégias que pretendem gerenciar a vida biológica da população (continuidades de uma
condução política-biológica como visto na seção anterior); e, concomitantemente,
estratégias que objetivam conduzir a vida social, política e cultural dos sujeitos, essas
materializando uma forma de condução político-cultural inaugurada no Brasil a partir de
1930. Tais estratégias de condução político-cultural, como escolhi denominar, mostram a
consolidação de práticas biopolíticas nesse momento, no Brasil, e podem ser visualizadas
por meio, por exemplo, do forte movimento nacionalista colocado em prática entre 1930
e 1945.
O grande projeto a ser materializado no Estado Novo, iniciado com a
revolução de 1930, tinha como núcleo central a construção da nacionalidade e a
valorização da brasilidade, o que vale dizer, a afirmação da identidade nacional
brasileira (BOMENY, 1999, p. 151) [Grifos meus].

Essa ação, portanto, colocou em prática um grande projeto de consolidação do
Estado Nacional Brasileiro, ou seja, da nação brasileira, por meio da construção de um
sentimento nacionalista que deveria existir no interior de cada cidadão, alimentado pelo
orgulho e pelo amor à Pátria. Nas palavras de Oliveira Viana, podemos vislumbrar o ideal
a ser atingido pelo Brasil nesse período. Ele diz que:
[...] esta consciência de grupo nacional, este devotamento ao grupo-Nação se
acompanhe de uma “mística nacional”, de grandeza nacional, de superioridade
nacional. Este ideal de grandeza nacional ou de superioridade nacional é o que
há de ser fonte alimentadora do “espírito brasileiro” (VIANA, apud
BOMENY, 1999, p. 152)

Viana preocupava-se com a imagem que havia sido construída acerca do povo
brasileiro, como uma raça inferior, imprópria para o trabalho, logo, incapaz de construir
uma nação forte e desenvolvida. O primeiro passo era desconstruir essa imagem. Isso se
faria por meio da promulgação de valores nacionais construtores de uma ideia de
superioridade e grandeza nacional. Tal empreendimento se coloca na contramão das
políticas de branqueamento da população desenvolvidas no início do século XX. Naquela
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época, como assinalado antes, objetivava-se melhorar a qualidade da população brasileira
por meio da vinda de imigrantes ao território nacional: “A política de imigração respondia
de imediato com a troca do branco pelo negro. [...] promoveria a higienização pela
miscigenação, pelo branqueamento” (BOMENY, 2003, 21-22). Com a política
nacionalista, essas práticas sofrem grandes modificações, pois, nesse momento, o objetivo
era investir no próprio povo brasileiro para o aprimoramento da nação.
Se, antes, o imigrante europeu era visto como a salvação para o melhoramento
da qualidade do povo brasileiro, nesse momento ele passa a ser uma ameaça. Os
imigrantes faziam com que outros costumes, outras culturas, outras línguas circulassem
pelo território brasileiro e tal fato colocava sob ameaça o projeto de construção de uma
identidade nacional. Para controlar o alastramento dessas outras culturas pelo território
brasileiro, iniciaram várias ações para expandir os ideais nacionalistas, valorizando a
cultura brasileira e promovendo uma espécie de “normalização da sociedade”
(FOUCAULT, 1999). Não se tratava de expulsar ou excluir os imigrantes nem mesmo de
extinguir determinadas raças, como por muito tempo se tentou fazer por meio de uma
eugenia negativa, principalmente em alguns países da Europa 87 , mas de manter esses
sujeitos incluídos no território brasileiro e exercer sobre eles práticas de normalização que
transformassem suas formas de ser, ou seja, promoveu-se um “abrasileiramento”.
Voltaremos a esse ponto mais adiante.
O mencionado projeto de normalização da sociedade utilizou a educação como
um instrumento fundamental para sua efetivação. Seria essa a fórmula de moldar os
sujeitos de acordo com os princípios da nação. Segundo Bomeny (1999, p. 139),
A educação talvez seja uma das traduções mais fiéis daquilo que o Estado
Novo pretendeu no Brasil. Formar um “homem novo” para um Estado
Novo, conformar mentalidades e criar o sentimento de brasilidade, fortalecer a
identidade do trabalhador, ou por outra, forjar uma identidade positiva no
trabalhador brasileiro, tudo isso fazia parte de um grande empreendimento
cultural e político para o sucesso do qual se contava estrategicamente com a
educação por sua capacidade universalmente reconhecida de socializar os
indivíduos nos valores que as sociedades, através de seus segmentos
organizados, querem ver internalizados.

Para isso, podemos observar, dentro do campo da Educação, dois movimentos
distintos, mas articulados entre si. O primeiro é o movimento de padronização do ensino,
por meio do qual se objetivava acabar com a diversidade de experiências pedagógicas,
87 A eugenia negativa pretende evitar a reprodução de sujeitos inadequados. As práticas de
esterilização “que foram aplicadas principalmente nos internos pobres (e geralmente negros) das instituições
para débeis mentais” (STEPAN, 2005, p. 38) nos Estados unidos, podem ser compreendidas como uma
eugenia negativa. Além disso, outro país onde se observou uma esterilização em massa foi, é claro, a
Alemanha nazista.
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incompatíveis entre si, que existiam, nas escolas do território brasileiro. Era necessário
promover uma padronização dos currículos e assegurar uma mesma educação em todo
território nacional. Junto com isso, desenvolveu-se o movimento de nacionalização do
ensino, o qual introduzia nos currículos escolares valores e símbolos da cultura nacional,
tornando obrigatória a presença de determinadas disciplinas e conteúdos. Constata-se que
não se vê uma forma qualquer de padronização do ensino, mas uma padronização do
ensino nacionalista.
O processo de padronização do ensino nacionalista pode ser visualizado por
meio de uma série de práticas que se desenvolveram na época. Entre elas, podem ser
citadas: o fechamento das escolas particulares e a abertura de escolas oficiais; a proibição
do ensino de língua estrangeira; a imposição do uso da Língua Portuguesa nas escolas; a
substituição de professores estrangeiros por nacionais; a inclusão e obrigatoriedade de
disciplinas como Educação Física, Ensino Cívico, História do Brasil e Geografia nos
currículos escolares. Tais práticas ficam bem evidenciadas nas palavras de Lourenço Filho
quando destaca que
[...] o projeto educacional do governo tinha como fito capital Homogeneizar a
população, dando a cada nova geração o instrumento do idioma, os
rudimentos da geografia e da história pátria, os elementos da arte popular e do
folclore, as bases da formação cívica e moral, a feição dos sentimentos e ideais
coletivos, em que afinal o senso de unidade e de comunhão nacional repousam
(SCHWARTZMANN; BOMENY; COSTA, 1884, s/p).

As práticas em foco tinham como objetivo inculcar nas crianças e jovens do país
um espírito nacionalista, o que, na perspectiva foucaultiana, significa dizer: construir em
cada cidadão que vivia no Brasil um tipo de subjetividade nacionalista abrasileirada. Trata-se de
desenvolver um processo de subjetivação através do qual cada sujeito toma para si
mesmo a verdade cultural nacionalista, disseminada nesse período histórico no Brasil, e
com a qual desenvolve certo número de operações sobre si mesmo levando em conta essa
verdade e constituindo um tipo de subjetividade nacionalista abrasileirada. Denominei-a desta
forma por considerar que o espírito nacionalista não se referia a qualquer nação, mas à
nação brasileira. Além disso, escolhi o termo abrasileirada, por considerar que não se
tratava de indivíduos de nacionalidade brasileira, mas de sujeitos vindos de diferentes
partes do mundo que deveriam se abrasileirar.
Sendo assim, destaco esse termo com o intuito de mostrar que, nessa época, os
sujeitos passam a se subjetivar por uma verdade que não se refere apenas à verdade
religiosa ou científica, como analisamos nas seções anteriores, mas a uma verdade cultural.
Esta é uma verdade que encontra, nos princípios nacionalistas, os fundamentos para se
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impor à sociedade e constranger os indivíduos a agir a partir daquela manifestação que a
torna verdade. Temos, portanto, um outro tipo de verdade que se estabelece com a
emergência do Estado Novo e que se manifesta por meio de uma série de práticas, de
procedimentos e de rituais, próprios desse período histórico. Como lembra Foucault, a
manifestação da verdade e o exercício de poder vinculado a esta são desenvolvidos
sempre mediante “um conjunto de procedimentos verbais ou não através dos quais
atualiza-se qualquer coisa que é afirmada, ou melhor, colocada como verdadeiro”
(FOUCAULT, 2010, p. 35).
Nesse caso específico, precisamos compreender de que forma uma série de
procedimentos utilizados no decorrer desse período atualizam 88 uma verdade cultural
nacionalista que opera sobre e nos sujeitos produzindo subjetividades, que se pode
chamar subjetividade nacionalista abrasileirada. Podem se visualizar esses procedimentos por
meio da padronização dos currículos escolares, como destacado antes, mas também por
toda série de rituais nacionalistas empreendidos na época, tais como: o culto aos símbolos
nacionais, os desfiles cívicos, as saudações políticas, as propagandas do Governo
desenvolvidas na rádio, principalmente pelo programa “A Hora do Brasil”, criado, em
1935. Nesse sentido, parece-me ser possível afirmar que todos esses procedimentos
fazem parte de um processo de subjetivação dos sujeitos, que garante, ao mesmo tempo,
um processo de normalização sobre a sociedade.
Mesmo que esse processo de normalização da sociedade seja destacado, aqui, a
partir das discussões e problematizações desenvolvidas por Foucault, penso que, nesse
caso específico, ele não atua mediante o que o autor destaca como sendo um Racismo de
Estado. Explico melhor: o racismo, para Foucault (1999), apresenta duas funções. Em
primeiro lugar, introduz um corte na vida biológica da população que tem o objetivo de
dividir as raças entre boas e más. É um corte que estabelece
[...] o que deve viver e o que deve morrer. [...] a distinção das raças, a
hierarquia das raças, a qualificação de certas raças como boas e de outras, ao
contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse
campo do biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira de defasar, no
interior da população, uns grupos em relação aos outros (FOUCAULT, 1999,
p. 304).

Temos, portanto, a primeira função do racismo. A segunda função que Foucault
destaca é a de estabelecer uma relação do tipo guerreira. O que isso significa? Significa
que, para fazer viver uma raça superior, ou melhor, para tornar essa raça superior mais

Atualizar é utilizado aqui no sentido empregado por Foucault no curso Do governo dos vivos, qual
seja, o de fazer atuar.
88
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sadia, mas forte, mais sã, é preciso que outras raças morram, que sejam eliminadas. Ele
diz:
Quanto mais as espécies inferiores tendem a desaparecer, quanto mais os
indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação
à espécie, mais eu — não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie —
viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar
(FOUCAULT, 1999, p. 135).

Essa é, segundo Foucault, a única justificativa para se tirar a vida em uma
sociedade de normalização. Para analisar tal fato, o filósofo destaca as práticas
desenvolvidas pelo nazismo na Alemanha, as quais objetivavam o desaparecimento do
outro, a eliminação da “raça ruim”. No entanto, se tratando da história do Brasil, esses
processos foram um tanto mais sutis e a ênfase às práticas desenvolvidas aqui não recai
sobre a eliminação de determinadas raças, mas, expressivamente sobre sua normalização,
sua conformação, sua remodelação. Isso não significa, porém, que o racismo não tenha
ocupado uma posição central no período do Estado Novo. Apenas, o tipo de racismo
desenvolvido aqui não se relaciona tanto a um racismo moderno de Estado, como nos
apresentou Foucault (1999), mas com o que Hardt e Negri (2006) denominaram “racismo
imperial”. É importante ressaltar que o racismo não deixa de existir, simplesmente este
passa a atuar de formas diferenciadas.
Se, antes, a teoria racista tinha bases na biologia, na raça, no sangue, agora vemos
emergir um tipo de racismo que se fundamenta na cultura. Segundo Hardt e Negri (2006,
p. 212), esse novo tipo de racismo imperial, também chamado de diferencialista, é um
racismo “[...] que não repousa num conceito biológico de raça. Apesar de a biologia ser
abandonada como fundamento e apoio [...] a cultura é usada para cumprir o papel que a
biologia desempenhou”. Centrando-se nos aspectos culturais e compreendendo que não
há mais um determinismo biológico, o racismo imperial não atua por exclusão e
eliminação, mas, ao contrário, atua por uma inclusão diferenciada. Assim: “integra os
outros à sua ordem e então orquestra essas diferenças num sistema de controle”
(HARDT; NEGRI, 2006, p. 214).
Se voltarmos ao caso do Estado Novo, veremos que os alemães, por exemplo
— grupo de imigrantes que mais preocupava o Governo na época —, não eram vistos
como ameaças ao projeto nacionalista em virtude da sua raça ou do seu determinismo
biológico, mas pelo forte sentimento que nutriam por sua cultura e pela resistência que
demonstravam em abrir mão dela; não se deixavam abrasileirar. Eram esses os fatores
considerados entraves para a constituição da identidade nacional. Se houvesse aqui um
entendimento determinista, ancorado na biologia, qualquer esforço para transformar suas
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formas de ser seria inútil, pois tudo já estaria determinado previamente. Restaria, apenas, a
eliminação, a exclusão. Como não era esse o entendimento que nutria as práticas
nacionalistas, estas se voltavam muito mais ao desenvolvimento de práticas de inclusão
diferenciada, as quais não mediam esforços para chegar a todos e disseminar a cultura
brasileira e os valores da Pátria.
Tais práticas podem ser visualizadas no discurso de Cordeiro de Farias que foi
interventor do Estado do Rio Grande do Sul, determinando, em 1938, que todas as
escolas alemãs do Estado deveriam se nacionalizar. Em suas palavras:
[...] decidimos utilizar as escolas como meio de neutralizar as influencias do
meio social. Resolvemos então criar incentivos especiais para as professoras
que concordassem em se deslocar para locais mais distantes, sob maior
influência alemã. Oferecemos a elas residência, serviço de saúde e proteção
policial, além de salário normal a que tinham direito [...]; nas áreas mais
carentes fizemos convênios com entidades particulares para intensificar a
formação de quadros. Enfim, foram cercadas de todo cuidado e tratadas como
verdadeiras princesinhas [...] (SCHWARTZMANN; BOMENY; COSTA,
1884, s/p).

Assim, podemos perceber o esforço que existia, por parte do Estado, para
chegar às regiões mais afastadas e disseminar os valores nacionais. Além disso, o excerto
acima nos mostra como, já nesta época, alguns benefícios financeiros eram atribuídos a
determinados professores que aceitassem colaborar com as práticas compreendidas como
corretas e verdadeiras. Nesse ponto, já temos a ideia da complementação salarial por meio
de bolsas ou benefícios aos professores 89 . Eram formas de incidir sobre a ação dos
professores para que eles agissem em prol do projeto nacionalista em voga. Tal projeto
não pretendia eliminar ou excluir esses grupos de imigrantes, pelo contrário, agia por
meio da inclusão com o intuito de capturar e controlar suas diferenças. Encontra-se,
portanto, um racismo imperial, para o qual
Ninguém é excluído do domínio, não existe o lado de fora. Assim como a
teoria imperial racista não pode propor como ponto de partida qualquer
diferença entre raças humanas, a prática racista não pode começar pela
exclusão. [...] [Ela] funciona, de preferência, primeiro, atraindo a alteridade e
depois subordinando as diferenças de acordo com graus de desvio (HARDT;

NEGRI, 2006, p. 213).
89 Atualmente vemos iniciativas como essas desenvolvidas por Estados, Munícipios e Governo
Federal, principalmente como incentivo à qualificação docente. O Jornal NH, do município de Novo
Hamburgo, anunciou no dia 06 de maio de 2013 que: “A partir deste ano letivo, os professores receberão
bolsa-auxílio mensal de 230 reais para custear despesas de formação permanente. Para os orientadores, o
repasse é de 800 reais. Estes professores terão acesso a capacitações em Português, Literatura e Matemática.
Por meio deste sistema de ensino, não há repetência no primeiro e no segundo anos. Ao final do terceiro,
os estudantes serão submetidos a uma avaliação”. (Jornal NH, 05/05/2013). Destaco essa iniciativa para
mostrar como esses incentivos financeiros se mantêm presentes nos dias de hoje e incidem sobre a ação
docente conduzindo as condutas dos professores regulando não apenas os investimentos que cada um
desses profissionais deve fazer em si mesmo, mas também os resultados que tais investimentos expressam
nos índices de avaliação amplamente utilizados na atualidade.

232

Assim sendo, trata-se de compreender o movimento de nacionalização
empreendido pelo Estado Novo como uma espécie de racismo imperial que atuou
mediante mecanismos de inclusão diferenciada, com o objetivo de construir subjetividades
nacionalistas abrasileiradas. Portanto, há a percepção de alguns deslocamentos em relação às
práticas desenvolvidas nos períodos anteriores. Já não falamos mais de um poder que dá
ênfase aos mecanismos de condução-pastoral, os quais se desenvolviam sobre sujeitos até
a metade do século XIX. Também não encontramos mais a centralidade do exercício de
poder nas estratégias do que poderíamos chamar de uma condução político-biológica da
população, tal como vimos no transcurso da Primeira República no Brasil. Dessa vez,
estamos diante de mecanismos de poder que exercem uma condução político-cultural da
nação. Isso não significa que práticas pastorais ou biológicas não estejam mais sendo
exercidas, apenas o foco se desloca para os processos culturais e para a forma como estes
podem moldar maneiras específicas de ser brasileiro e de ajudar na construção do EstadoNação.
Muitas outras coisas poderiam ter sido ditas sobre esse momento histórico e
sobre as rupturas que este estabelece com os períodos anteriores e com as formas
encontradas para governar os sujeitos e a população ao longo da história. Meu objetivo
foi destacar, brevemente, algumas práticas que se desenvolveram nessa época tanto no
campo da Assistência Social, quanto no campo da Educação.
Por um lado, encontramos um reconhecimento da Assistência Social como
direto do cidadão e, ao mesmo tempo, como responsabilidade do Estado, o que
possibilita falar em uma emergência da Assistência Social no Brasil, a qual passa a ser
inserida, pela primeira vez, nos órgãos do Estado. Por outro lado, no campo da
Educação, podemos observar a forma como essa começa a ser utilizada pelo Estado
como mecanismo de controle sobre a população, por meio da nacionalização do ensino e
da divulgação de valores e preceitos nacionalistas. Importa ressaltar que, nesse período,
surge a educação obrigatória, ponto fundamental para se atingir a todos os cidadãos e
para desenvolver sobre eles práticas de controle e regulação.
Esses aspectos mostram o quanto as estratégias empregadas para governar a
população, por meio das práticas de Assistência Social e da Educação, passaram por um
momento de aperfeiçoamento, de refinamento e de instrumentalização. Se no período da
Primeira República tínhamos receio de afirmar que o Estado brasileiro se encontrava de
fato governamentalizado, no decorrer da década de 1930 isso não ocorre. Por mais que
estejamos diante de um Estado Forte que se consolidou a partir de uma crítica radical ao
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Estado mínimo e, portanto, às práticas liberais, o que percebemos são estratégias de
governo cada vez mais sutis, engenhosas e, portanto, mais produtivas e eficazes. Mesmo
que possamos destacar práticas repressoras, intervencionistas e ditatoriais, no Estado
Novo, elas acontecem no interior de um Estado governamentalizado.
É possível descrever, então, o deslocamento das artes de governar no Brasil da
seguinte forma: tínhamos, até meados do século XIX, um forma de governar os sujeitos
baseada em um poder pastoral que objetivava a salvação da alma e o seu encaminhamento
para a vida eterna. Naquela época, encontrávamo-nos diante de verdades religiosas e
teológicas que conduziam a vida dos sujeitos aqui na terra por meio de princípios
transcendentais e regras divinas. A partir de meados do século XIX, principalmente com
o advento da Primeira República, assistimos a um processo de racionalização das artes de
governar. Cálculos estatísticos — mesmo que incipientes — começam a ser produzidos
sobre a vida biológica da população fazendo dela objeto e objetivo de governo. Nesse
período, emerge no Brasil uma arte liberal de governar que pregava uma intervenção
mínima por parte dos órgãos estatais, a qual contribuiu consideravelmente para o
desenvolvimento do processo de governamentalização do Estado brasileiro. A partir da
década de 1930, começam a se estruturar uma série de críticas e questionamentos a essa
arte liberal de governar, que constituíram condições de possibilidade para a emergência de
um Estado Forte, interventor, o qual assume determinadas responsabilidades sociais,
políticas e educacionais. Tal reconhecimento de responsabilidades e concomitante
concessão de direitos aos cidadãos permitiram a emergência da Assistência Social como
mecanismo do Estado brasileiro para regular e controlar a vida humana. Essa vida
humana passa a ser entendida a partir de um prisma mais amplo que compreende a vida
biológica, social, cultural e política dos sujeitos. Todos esses aspectos entram nos cálculos
de governo e transformam-se em objetos dessa nova arte de governar. A vida humana se
torna, portanto, objeto de governo, o que nos permite falar no funcionamento efetivo de
uma biopolítica e, portanto, em um Estado brasileiro governamentalizado.
No decorrer deste capítulo, esbocei um quadro que permitiu compreender os
deslocamentos operados nas formas de governar os sujeitos e a população. Por meio de
tais deslocamentos, foi possível perceber e descrever as práticas que levaram à emergência
da Assistência Social no Brasil. Entretanto, parece interessante empreender mais alguns
passos para entender as modificações que ocorreram nessas práticas nos anos
subsequentes. A meu ver, isso se torna importante para o entendimento da configuração
que as Políticas de Assistência Social assumem na Contemporaneidade — aspecto
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desenvolvido na primeira parte da Tese. Já que me inspiro em uma história do presente,
escolho olhar para mais alguns fatos do passado do Brasil, a fim de conhecer com mais
profundidade o que se passa conosco na atualidade: como dizemos o que dizemos, como
chegamos a fazer o que fazemos e de que maneira as formas como foi praticada a vida em
nosso país em períodos anteriores produziram certos modos particulares de vivermos
hoje.
Para isso, torna-se necessário olhar para três momentos importantes da história
do Brasil e perceber como as práticas de assistência social e as práticas educativas se
consolidam em cada um deles. Após o término do primeiro Governo Vargas (1930-1945),
observamos, no Brasil, o período conhecido como Nacional-desenvolvimentismo (19461964), o qual abre o mercado brasileiro ao capital estrangeiro e toma a bandeira do
desenvolvimento como um lema para governar o país. Além disso, outro importante
período a ser abordado refere-se à Ditadura Militar ocorrida no Brasil entre 1964 e 1984.
Após os longos anos do regime militar, podemos observar o período da redemocratização
e a emergência do neoliberalismo brasileiro, ou seja, uma forma específica de
neoliberalismo que guarda semelhanças e diferenças com outras artes de governar
neoliberais, estruturadas em lugares e períodos diferentes. Tais períodos são estudados no
próximo capítulo.
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5. A CRISE DO DISPOSITIVO GERAL DE GOVERNO NO
BRASIL: DISPUTAS E TENSÕES NA CONDUÇÃO DA
POPULAÇÃO
[...] a maneira como essas crises se manifestam, como essas crises são geradas, como essas
crises trazem reações, como essas crises provocam rearranjos, tudo isso não é diretamente
dedutível das crises do capitalismo. É a crise do dispositivo geral da governamentalidade e
parece-me que seria possível fazer a história dessas crises do dispositivo geral da
governamentalidade. (Foucault, 2008a, p. 95).

Questionamentos.

Tensões.

Conflitos.

Crises.

Termos

que

marcam

profundamente a história do Brasil e, por imanência, marcam também a história das
práticas de Assistência Social e de Educação. Se retomarmos alguns aspectos históricos,
veremos que o nosso país passou por grandes deslocamentos nas formas de governar e de
intervir sobre a vida da população. Tais deslocamentos não constituem a emergência de
uma nova racionalidade política no Brasil, mas se desenvolvem no âmbito da própria
racionalidade liberal de governar, com suas crises sucessivas, suas tensões e seus embates
constantes. Veremos como isso acontece com um pouco mais de atenção.
No período que constitui a Primeira República do Brasil, identificamos a
emergência de uma racionalidade liberal de governar que se mantém presente até a
constituição do neoliberalismo brasileiro. No decorrer desse longo período histórico, ou
seja, de 1889 até a emergência do neoliberalismo, em torno de 1985/1990, essa
racionalidade liberal, embora se mantenha presente, sofre crises sucessivas, embates e
tensões políticas que possibilitam a consolidação de distintas formas de conduzir a
população, ora mais liberais, como no decorrer da Primeira República do Brasil, ora mais
intervencionistas, como as que marcam o rosto de uma ditadura populista a exemplo da
evidenciada no Estado Novo. O que é preciso compreender é que essas ações mais
intervencionistas (que veremos tanto na Ditadura do Estado Novo quanto na Ditadura
Militar) não constituem uma nova racionalidade de governo no Brasil, mas se
desenvolvem no interior da própria racionalidade liberal de governar, a qual, quando entra
em crise, favorece o fortalecimento das técnicas disciplinares em uma espécie de
contrapartida das liberdades. Foucault aborda o socialismo de forma semelhante. Para ele,
Não há governamentalidade socialista autônoma. Não há racionalidade
governamental do socialismo. O socialismo, na verdade, como a história
mostrou, só pode ser posto em prática se vinculado a diversos tipos de
governamentalidade. Governamentalidade liberal e, nesse momento, o
socialismo e suas formas de racionalidade desempenham o papel de
contrapeso, de corretivo, de paliativo a perigos internos. Pode-se, aliás,
[recriminá-lo, como fazem os liberais, por] ser ele próprio um perigo, mas,
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enfim, ele viveu, ele funcionou efetivamente, no interior de e vinculado a
governamentalidades liberais (FOUCAULT, 2008a, p. 124).

Não estou, com isso, querendo desenvolver uma comparação entre o socialismo
e a Ditadura do Estado Novo, ou a Ditadura Militar. Aponto apenas que não percebo que
exista nessas formas de conduzir a conduta dos sujeitos — formas mais intervencionistas
— uma nova governamentalidade, uma racionalidade governamental autônoma. Tal
como Foucault (2008a) aponta com o socialismo, essas ditaduras também estão
vinculadas a racionalidades governamentais liberais que oferecem a elas, justamente, um
contrapeso, o que faz se intensificarem as práticas disciplinares. É no fortalecimento das
técnicas disciplinares que os Estados Ditatoriais encontram espaço para desenvolver
ações mais intervencionistas, mesmo que no interior de uma racionalidade liberal de
governar. Lembremos que Foucault (2008a, p. 93) insistiu bastante na ideia de que
Há, enfim e sobretudo, processos de saturação que fazem com que os
mecanismos produtores de liberdade, os mesmos que foram convocados para
assegurar e fabricar essa liberdade, produzam na verdade efeitos destrutivos
que prevalecem até mesmo sobre o que produzem.

Abordando especificamente o caso do Brasil, podemos compreender esses
deslocamentos da seguinte forma: no início da década de 1930, visualizamos uma série de
questionamentos direcionados às formas liberais de governar — predominantes no
decorrer da Primeira República do Brasil — o que fez emergir um Estado forte entre
1930 e 1945, em que ações mais intervencionistas encontraram espaço para se
desenvolverem. Ao final desse período, encontramos um questionamento que segue um
caminho inverso. Estrutura-se uma série de críticas que colocam sob suspeita não as
formas liberais de governar, mas as ações intervencionistas desenvolvidas por um Estado
forte. Começa-se a questionar a máxima intervenção do Estado, o que faz com que novas
formas liberais de governar se organizem em torno de um regime democrático: refiro-me
ao período denominado Nacional-desenvolvimentismo (1946-1964).
Com o passar do tempo, tal período também sofre críticas e questionamentos, o
que permite que possamos observar, no Brasil, a partir da Ditadura Militar (1964-1984), o
retorno de um Estado forte e a consolidação e o fortalecimento de novas técnicas
disciplinares. Parece-me que vivemos, nesses períodos, movimentos de lutas, disputas e
embates políticos constantes. Dessa maneira, é possível entender que a emergência de
formas mais intervencionistas de governar não soluciona a crise do liberalismo. Podemos
dizer que a emergência dos Governos ditatoriais e o fortalecimento das técnicas
disciplinares são respostas às crises sucessivas vivenciadas pelo liberalismo brasileiro no
longo do período entre 1889 (Primeira República) e 1985/1990 (emergência do
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neoliberalismo). Cabe assinalar que essa racionalidade liberal de governar se mantém em
crise, seja no desenvolvimento de governos frugais, como é o caso da Primeira República
e do período denominado Nacional-desenvolvimentismo, seja na constituição de Estados
fortes, como podemos observar por meio das ditaduras do Estado Novo ou dos militares.
Depois disso, o que visualizamos, no Brasil, é um período denominado de
redemocratização que vem seguido da emergência do neoliberalismo como a solução para
a crise liberal. Aqui, sim, emerge uma nova forma de racionalidade governamental que
aparece como possibilidade de resolução da crise vivida pelo liberalismo ao longo de todo
esse período. Não podemos esquecer, porém, que essa crise do liberalismo aparece
associada ou é produzida no interior de uma crise muito mais ampla, denominada por
Foucault (2008a) crise do dispositivo geral da governamentalidade, a qual se mantém até
os nossos dias. O que viso apontar é que encontramos na história do Brasil uma espécie
de permanência da crise do dispositivo geral da governamentalidade, no interior da qual
podemos visualizar ênfases diferenciadas (liberais, intervencionistas, neoliberais), com
bases em formas de governar distintas.
É para a história da permanência dessas crises do dispositivo geral da
governamentalidade que direciono meu olhar no decorrer deste capítulo. Torna-se
necessário destacar que, até o momento, olhei para o que chamei, apoiada em Nietzsche e
Foucault, de proveniência e condições de emergência das Políticas de Assistência Social no
Brasil, bem como para suas relações com a Educação. Nas duas primeiras seções do
capítulo anterior, mostrei formas distintas de como podemos perceber as primeiras
manifestações da Assistência Social no Brasil. São, portanto, diferentes começos para essa
história, ou seja, diversas formas de perceber a maneira como se consolidaram práticas de
assistência social no território brasileiro. Uma delas, vinculada aos discursos religiosos e
teológicos e, a outra, aos discursos científicos e biológicos. Tratou-se, então, de olhar dois
fios históricos que marcam a proveniência da Assistência Social no Brasil. Esta produziu
as condições de emergência da assistência social como uma prática que passa a ser
institucionalizada pelo Estado na década de 1930. Além de responder sobre a
proveniência e as condições de emergência dessas políticas, tornou-se interessante analisar
as modificações que elas sofrem ao longo dos períodos posteriores a sua emergência:
nesse caso específico, ao período reconhecido como Nacional-desenvolvimentismo
(1946-1964), a Ditadura Militar (1964-1984) e a emergência do neoliberalismo brasileiro
(1985/1990). Esses períodos, suas formas de governar e as suas implicações no campo da
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Assistência Social e da Educação, serão analisadas e discutidas nas três seções que
compõem este capítulo.
Para isso, realizei um exercício um pouco diferente do que aquele empreendido
no capítulo anterior. Naquele momento, como já destacado, optei por contar essa história
a partir do recorte, seleção e descrição de algumas práticas que ocorreram em cada época
determinada. Neste capítulo, continuo fazendo referências a tais práticas, todavia escolhi
iniciar cada seção com a transcrição de pronunciamentos de alguns presidentes que
marcaram cada período abordado, assim como a apresentação de reportagens veiculadas
pela mídia da época. Tal escolha foi realizada considerando que, a partir dessas superfícies
discursivas, podemos perceber tanto as racionalidades em vigor em cada momento
histórico quanto as verdades que circulavam e que consolidaram práticas empreendidas
no campo da Assistência Social e da Educação. É importante ressaltar que, quando
destaco pronunciamentos presidenciais não compreendo que eles encontram-se
vinculados a pessoas ou propriamente às figuras dos presidentes da república. Eles apenas
funcionam como uma forma de mostrar os discursos presentes na época, os quais podem
ser encontrados em outro tipo de registros, menos reconhecidos, tais como as
reportagens transcritas. Isso mostra o quanto a história do Brasil (e acredito que qualquer
outra) não é dividida a partir de figuras individuais como o ponto de desencadeamento de
determinadas práticas. Assim, estaríamos fazendo uma história centrada no Estado como
ponto a partir do qual as coisas emanam e se estruturam. No lugar disso, penso que a
história é constituída por práticas dispersas e descontínuas que se articulam a partir de
racionalidades políticas em vigor em cada época que sustentam e fazem circular
determinadas verdades que, ao mesmo tempo, constituem essas próprias racionalidades.
É nesse jogo imbricado por essas racionalidades que as práticas (os modos de praticar a
vida) se constituem. Logo, os discursos veiculados pelos pronunciamentos dos
presidentes da república ou pelas reportagens de diferentes jornais da época não são a
materialização da voz de um sujeito particular, autor de determinadas práticas. Eles são a
manifestação, superfície de emergência de algumas verdades e formas de racionalidade
que agem num momento histórico e que mantêm entre si relações de continuidade e
descontinuidades.
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5.1. Assistência Social, Educação e Desenvolvimento: uma tríade para
gerenciar os efeitos da globalização da pobreza
Devo anunciar-vos que em 1954 começarão a ser executados três grandes planos, de relevância
extraordinária, destinados a transformar a estrutura econômica e a fisionomia do país, abrindo-lhe um
novo e portentoso ciclo de prosperidade. O primeiro é o da Petrobrás, por meio do qual demonstraremos
de maneira concreta aos pessimistas e descrentes que estamos aptos a resolver o problema do petróleo em
bases nacionalistas, isto é, com o trabalho, a técnica e o capital exclusivamente brasileiros
(Pronunciamento de Getúlio Vargas em 31 de dezembro de 1953)90 [Grifos meus].
Não posso deixar de afirmar que aspiro a uma nova política de colaboração com os Estados Unidos da
América em que as realizações concretas sejam maiores. [...] O ritmo de colaboração brasileiro-norteamericana deve ser ampliado, quer no campo técnico, quer no campo dos investimentos. [...] Os capitais
que vierem ajudar-nos nessa conquista devem ser considerados amigos. Não há capital colonizador a não
ser nas colônias. Num país como o Brasil o que é colonizador é a ausência de investimentos, ausência de
emprêgo de capitais. Não somos mais uma nação colonizável. Acreditar na possibilidade de sermos
escravizados por influências do dinheiro estrangeiro é o mesmo que concluir pela nossa fragilidade, pela
nossa anemia completa e irremediável, é ofensa à nossa personalidade nacional e ao nosso caráter de
povo formado (Pronunciamento de Juscelino Kubitschek em 28 de janeiro de 1957) [Grifos meus].
Nossa determinação de promover o desenvolvimento e incrementar o processo de industrialização do país
não decorre de uma ambição excessiva, mas da nossa convicção de que estaremos em perigo, como nação,
se agirmos de outro modo (Pronunciamento de Juscelino Kubitschek em 6 de dezembro de 1959) [Grifos
meus].
Reclamamos a união do povo brasileiro e por ela lutaremos com toda a energia, para, sob inspiração da lei
e dos direitos democráticos, mobilizar todo o país para a luta interna em que nos devemos empenhar, que
é a luta pela nossa emancipação econômica, contra o pauperismo e o subdesenvolvimento
(Pronunciamento de João Goulart em 7 de setembro de 1961) [Grifos meus].
ACENTUADA A NECESSIDADE DE CONSTANTES DEBATES SOBRE A EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Rio Folhas – Falando a reportagem o professor Hélio Menegali, presidente do II Congresso de Educação de
Adultos realizado recentemente nesta capital, declarou que o objetivo da Campanha de Educação de
Adolescentes e Adultos no Brasil é elevar o nível social e econômico das populações pobres. [...]
Precisamos preparar nossa gente para as tarefas que o Brasil já tem que executar nos dias que correm. A
educação para o desenvolvimento preconizada pela atual administração, só será concreta se tivermos os
instrumentos capazes de recuperar período perdidos e vencer as amarras do subdesenvolvimento
econômico, afirmou (Jornal Folha da Manhã, 2 de agosto de 1954, p. 2).
ASSISTÊNCIA SOCIAL AO TRABALHADOR RURAL
Na próxima quinta-feira, com início previsto para as 20 horas, no salão nobre de “A Gazeta” o professor
Alípio Correa Neto, proferirá uma conferência sobre Assistência Social ao trabalhador Rural. Essa
conferência será a quarta do ciclo de estudos sobre problemas do Estado que o Centro de Debates de
Assuntos Econômicos realiza [...]. Outras duas conferências serão realizadas nos dias 20 e 28
respectivamente sobre “A influência do desenvolvimento de São Paulo na economia nacional” e a
“Desesperança do Estado” (Jornal Folha de São Paulo, 3 de abril de 1960, p. 7).
CAMPANHA MERENDA ESCOLAR EM BRASÍLIA
O programa de Campanha da Merenda Escolar atinge em Brasília a 2.800 alunos dos cursos primários do
Plano Piloto e agora estendeu seus benefícios à Cidade Satélite de Planaltina. Segundo apurou a SFP, a
Campanha nacional da merenda escolar está estudando a possibilidade de garantir aos escolares da nova
Capital a merenda durante o período de férias (Jornal Folha de São Paulo, 06 de dezembro de 1960).

Todos os demais pronunciamentos foram retirados da Biblioteca da Presidência da República
e encontram-se disponíveis no site <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/pagina-inicial-3>. Em todos
os pronunciamentos foram mantidas a ortografia dos textos originais da época.
90
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Escolho abrir esta seção com alguns discursos pronunciados por presidentes91 da
República do Brasil, entre 1946 e 1964, ou materializados em reportagens da época com o
objetivo de marcar a atmosfera que caracterizava esse período histórico, denominado
Nacional-desenvolvimentismo (1946-1964). Como podemos observar nos discursos
transcritos, há diferenças bastante evidentes entre os princípios que orientavam as práticas
desenvolvidas nesta época.
De forma geral, podemos dizer que existiram os “defensores do monopólio
estatal do petróleo e de outros recursos básicos, como a energia elétrica, partidários do
protecionismo industrial, da política trabalhista e da independência na política externa”
(CARVALHO, 2011, p. 128). Tal vertente via com muitas restrições os investimentos
estrangeiros, pois se acreditava que isso poderia colocar em risco a soberania nacional.
Sob outro prisma, também encontramos aqueles que defendiam a abertura do mercado ao
capital estrangeiro, inclusive na área dos recursos naturais, condenando a aproximação
entre Governo e sindicatos, e que desejavam uma política externa de estreita cooperação
com os Estados Unidos (CARVALHO, 2011). Ao analisarmos as práticas desenvolvidas
neste momento podemos notar aproximações e distanciamentos com essas diferentes
posições. Algumas práticas apresentavam-se mais afinadas com um protecionismo
nacional, outras estavam mais próximas de uma abertura ao capital estrangeiro. Embora
tais práticas demonstrem maior ou menor aproximação com esses princípios, não
podemos vinculá-las a determinados Governos ou a figuras presidenciais específicas. Não
podemos classificar tais governantes de forma fixa, pois muitos realizaram políticas
mistas, com as quais tentavam contrabalançar a necessidade de medidas nacionalistas e o
equilíbrio financeiro do Brasil com o exterior.

91 Entre 1946 e 1964 o Brasil teve quatro presidentes eleitos pelo voto popular: Em 1946 foi
eleito o general Eurico Gaspar Dutra que governa o país até 1951, quando Getúlio Vargas retorna à
presidência, agora por meio de eleição, e nela permanece até agosto de 1954. Após a morte de Getúlio,
seguem-se três Governos provisórios: Café Filho, então vice-presidente, que governa apenas até novembro
do mesmo ano, sendo, por motivos de doença, substituído por Carlos Luz, presidente da Câmara dos
Deputados e que também logo se afasta da presidência por imposição do militares. Assume, então, Nereu
Ramos, presidente do Senado, que vai governar o país até a posse de Juscelino Kubitschek. JK, como era
chamado, foi eleito em 1956 e governa até 1961, quando Jânio da Silva Quadros, também eleito, assume a
presidência por um curto espaço de tempo: de março a agosto de 1961. Em substituição a Jânio, assume o
vice João Goulart, que governa de agosto de 1961 a março de 1964. É preciso destacar que, no presente
capítulo, não tenho a intenção de discutir minuciosamente cada um desses Governos, abordando-os de
forma linear e sucessiva. No lugar disso, darei ênfase a alguns momentos que me pareceram mais
significativos para as rupturas e continuidades que ocorreram nas práticas de Assistência Social no Brasil,
nesse período. Por essa razão, alguns Governos serão abordados com maior profundidade e outros não
serão nem mesmo mencionados. Acredito que, para a perspectiva teórica que orienta este trabalho, isso não
se constitui em um problema.
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Ao mesmo tempo em que percebemos as diferenças entre os Governos desse
período, é preciso salientar que todos se deixaram conduzir por princípios democráticos.
Nesse momento da história do Brasil, não havia mais espaço para um regime autoritário e
um Estado forte, como aquele estruturado pelo Estado Novo. Essa característica é
identificável já na posse, em janeiro de 1946, do primeiro presidente eleito do período:
Eurico Gaspar Dutra92.
Do ponto de vista da política econômica, o governo Dutra se iniciou seguindo
um modelo liberal. A intervenção estatal foi condenada e os controles
estabelecidos pelo Estado Novo foram sendo abolidos. Acreditava-se que o
desenvolvimento do país e o fim da inflação gerada nos últimos anos da guerra
dependiam da liberdade dos mercados em geral e, principalmente, da livre
importação de bens (FAUSTO, 2002, p. 222).

Fica evidente que o Governo Dutra não atuou fortemente sobre o sistema
econômico como fez Vargas, seu antecessor e sucessor. Já em 1946, inicia-se a discussão
para a elaboração da nova Constituição do Brasil, a qual apresentou um caráter liberal
democrático, mantendo os direitos sociais adquiridos no período anterior e garantindo os
direitos civis e políticos. Esse período histórico não apresenta grandes avanços no que
tange aos direitos sociais e, sim, concentra-se em consolidar os direitos políticos que
foram cerceados até então. Carvalho (2001) caracteriza tal momento como a “era dos
direitos políticos”, enquanto o período de 1930 a 1945 foi chamado pelo autor “era dos
direitos sociais”. Isso não significa que houvesse um retrocesso na área social, mas indica
que o foco se encontrava na ampliação dos direitos políticos. Um exemplo disso pode ser
visualizado na Constituição de 1946, quando o voto passa a ser secreto, direto,
obrigatório e se estende a “todos” os cidadãos, homens e mulheres. Os únicos que ainda
não podiam exercer esse direito político eram os analfabetos e os soldados das forças
armadas.
No que concerne aos direitos trabalhistas, merecem relevo, na nova Constituição:
o salário mínimo familiar, a proibição do trabalho de menores de 14 anos, a assistência
sanitária e médica ao trabalhador e à gestante e à previdência social (FALEIROS, 2011).
O auxílio e amparo ao trabalhador encontrava-se presente nos princípios da nova
constituição e era considerado tanto por Dutra, quanto por Vargas em suas ações
governamentais.

92 Gaspar Dutra governa o país entre 1946 e 1951. No decorrer das eleições, Dutra não estava
entre as preferências dos eleitores até o pronunciamento de Vargas apoiando-o. Segundo Fausto (2002, p.
220), “a votação mostrou claramente que a máquina política montada pelo Estado Novo, com o objetivo de
apoiar a ditadura, podia ser também muito eficiente para captar votos sob o regime democrático”. Porém,
apesar de Dutra se eleger com o apoio de Vargas, ele se afasta, em grande parte, dos seus princípios.
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Em 1951 93 , uma nova política nacionalista e trabalhista reaparece no cenário
político brasileiro. É preciso perceber que a Assistência Social, nessa época, vinculava-se a
uma política previdenciária em que “os serviços sociais são estendidos a alguns
trabalhadores, privilegiando certas categorias, não se dirigindo a todos e nem a todas as
necessidades” (MESTRINER, 2008, p. 143). Ficavam excluídos de tais benefícios os
trabalhadores rurais, os desempregados, os trabalhadores informais e sem carteira
assinada, assim como todos aqueles que não se mostravam produtivos para o Estado,
contribuindo para o seu crescimento por meio da força de trabalho. Por esse motivo,
Mestriner (2008) denomina tal política como uma “política de assistência-previdenciária”.
Exemplos de práticas desenvolvidas no interior dessa lógica podem ser
visualizados por meio da criação de organismos como o Serviço Social da Indústria
(SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) e o Serviço Social do
Comércio (Sesc), assim como a continuidade do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), criado já no primeiro Governo Vargas. Todos eles tinham por
objetivo qualificar e profissionalizar a força de trabalho dos operários da indústria e do
comércio.
Como se pode verificar, todas essas iniciativas vinculam assistência social e
previdência social, numa perspectiva de inclusão dos trabalhadores nos benefícios sociais
e exclusão de outras camadas da população desses mesmos benefícios. É, portanto, uma
política de inclusão de alguns grupos, ao mesmo tempo, que de exclusão de outros. Esses
outros grupos, excluídos dessa política se tornavam, segundo Mestriner (2008, p. 144),
“objeto de uma esfera paralela de governo, constituída por iniciativas designadas como
não lucrativas, ou seja, por um apartheid institucional, movido pela benemerência e pela
solidariedade”. Dentro deste contexto, Faleiros (2011, p. 58) destaca que havia na nova
Constituição uma “proposta de cidadania industrial, ao se tornar o trabalho a conditio juris para
se ter acesso aos benefícios sociais”. Ainda, segundo o autor, “Esta política configura uma
estratégia de incorporação dos trabalhadores nos benefícios sociais a partir da sua
inserção no mercado de trabalho”.
Dessa forma, podemos salientar que, no período histórico aqui estudado, o
Estado desenvolve toda uma política de assistência-previdenciária, na qual apenas os
sujeitos trabalhadores formais, que contribuem com a previdência, garantem para si o
direito de usufruir dos benefícios sociais e de serem amparados pela assistência. Temos,
então, um novo modelo de assistência condicionada. Dessa vez, ela se encontra condicionada
93

Ano em que Vargas volta à presidência da República por meio de eleição.
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à previdência social. Nota-se que há, aqui, uma grande diferença entre essa e as Políticas
de Assistência Social desenvolvidas na atualidade, pois estas não se apresentam vinculadas
à previdência. Tem-se assistência, mesmo sem uma contribuição prévia à previdência por
parte do sujeito beneficiário. A Assistência Social, na atualidade, é condicionada a outros
aspectos, relacionados às áreas de Educação e Saúde, como vimos na primeira parte desta
análise.
Essa assistência condicionada à previdência é uma prática que se desenvolve com
maior força nos dois primeiros Governos desse período — Dutra e Vargas — e vai
perdendo a centralidade a partir de 1956. Nesse momento, podemos dizer que se
reconhecem algumas mudanças nas formas de governar aqui desenvolvidas, assim como
nas intervenções produzidas sobre o social. Tais intervenções ficam cada vez mais
esmaecidas com a ênfase liberal que caracteriza o Governo JK e, principalmente, com a
emergência de uma nova noção que se consolida nesse momento histórico. Trata-se da
noção de desenvolvimento já presente desde o início do período nacional-desenvolvimentista,
mas que, agora, se fortalece consideravelmente.
Dentro desse contexto cabe perguntar: Por que motivos a noção de
desenvolvimento aparece com grande importância nesse momento da história do Brasil?
De que forma ela ganha centralidade?
Para responder a essas questões, é preciso compreender o contexto internacional
que se vivenciava na época e a posição que o Brasil começa a ocupar na ordem mundial.
A emergência da noção de desenvolvimento aparece vinculada a uma nova maneira de
perceber o fenômeno da pobreza e, consequentemente, ao posicionamento do Brasil
como país subdesenvolvido. Essa nova forma de percepção esteve acompanhada de
importantes transformações no campo da Assistência Social e da Educação no território
brasileiro.
Escobar (2007) lembra que foi no período posterior à Segunda Guerra Mundial
que o fenômeno da pobreza passa a ser percebido em escala global. Tal movimento
refere-se à segunda ruptura na arqueologia da pobreza proposta por Rahnema. A primeira
delas, como já vimos, tratava-se da modernização da pobreza, fenômeno que se desenvolveu,
no Brasil, no decorrer da Primeira República e converteu os pobres em objetos de
conhecimento e administração, revelando um entendimento da pobreza como um
problema social. A segunda ruptura apontada pelo autor é a que ele denomina globalização
da pobreza e se orienta para uma concepção de que o fenômeno da pobreza assume um
lugar na escala global. Se a primeira ruptura trata de situar a pobreza como um problema
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social a ser administrado, a segunda trata de globalizar esse problema social, fazendo-o
aparecer aos olhos do mundo. Segundo Escobar (2007, p. 55), “em 1948, quando o
Banco Mundial definiu como pobres aqueles países com ingresso per capita inferior a 100
dólares, quase por decreto, dois terços da população mundial foram transformados em
sujeitos pobres”, mais do que isso, foram revelados ao mundo como sujeitos pobres.
Esse movimento — globalização da pobreza — inventa a noção de Terceiro
Mundo94, classificando os países entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Essas
últimas ameaçam as primeiras, e o maior objetivo passa a ser retirar os países
subdesenvolvidos dessa posição. Para isso, a noção de desenvolvimento se constitui na
grande verdade capaz de resolver os problemas dos países subdesenvolvidos, como é o
caso do Brasil.
A emergência da noção de desenvolvimento aparece em nosso país no interior de
tensões políticas vivenciadas entre nacionalistas e desenvolvimentistas que ocorrem no
Brasil entre 1945 e 1964, assim como em grande parte da América Latina. A esse respeito,
Escobar (2007) salienta:
Como o nacionalismo latino-americano aumentara depois da Primeira Guerra
Mundial, Estados Unidos reduziu o intervencionismo aberto e proclamou em
seu lugar os princípios de “porta aberta” e de “bom vizinho”, especialmente
depois de meados dos anos vinte. [...] Embora este estado de relações
demonstre um crescente interesse norte-americano pela América Latina, não
constituiu uma estratégia explícita e global com respeito às nações latinoamericanas. A situação ia alterar-se profundamente durante as décadas
seguintes e em particular depois da Segunda Guerra Mundial (ESCOBAR,
2007, p. 64).

Fica evidente que a força mais importante que se opõe aos Estados
Unidos é o nacionalismo (ESCOBAR, 2007, p. 71). No Brasil, essa força nacionalista
torna-se incipiente a partir de 1956 — portanto, depois da segunda Guerra Mundial —
quando o Governo JK assume abertamente a necessidade de atrair capitais estrangeiros
para que o país pudesse se desenvolver. Nas palavras de Fausto (2002, p. 236), podemos
dizer que essa vertente “nacionalista perdia terreno para o desenvolvimentismo”, o que
possibilita a configuração de um espaço privilegiado para o fortalecimento da noção de
desenvolvimento em nosso país. Sendo assim, é possível compreender que a globalização da
pobreza, ou seja, a visualização da pobreza em escala global e o consequente
posicionamento do Brasil como um país subdesenvolvido — de Terceiro Mundo — faz
94 Conforme Escobar (2007, p. 69-70), “as noções de subdesenvolvimento e Terceiro Mundo
foram produtos discursivos do clima Pós-segunda Guerra Mundial. Esses conceitos não existiam antes de
1945. [...] No começo dos anos cinquenta, a noção de três mundos — nações industrializadas livres, nações
comunistas industrializadas e nações pobres não industrializadas que constituíam o Primeiro, o Segundo e o
Terceiro Mundos respectivamente — estava implantada firmemente”.
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emergir a noção de desenvolvimento como uma verdade que se impõe nesse momento
histórico específico, funcionando como mola propulsora do crescimento econômico do
país. Tal verdade, que podemos nomear como verdade desenvolvimentista, estruturou-se no
bojo de uma arte liberal de governar e apareceu no discurso estatal como uma forma de
solução natural/necessária para os efeitos da globalização da pobreza.
Não afirmo, com tais palavras, que tivemos, nesse período histórico, o
desenvolvimento efetivo de uma doutrina liberal que tenha, de fato, se consolidado no
Brasil mas, sustento que, no decorrer, principalmente do Governo Kubitschek, é possível
perceber algumas práticas liberais sendo desenvolvidas, em especial no campo das
políticas sociais. Tal forma de compreender esse período apoia-se no pensamento de
Foucault (2008a), quando este explica que o liberalismo não deve ser compreendido
como uma teoria, uma ideologia ou uma doutrina econômica, mas como uma prática,
enfim, uma maneira de fazer. O liberalismo deve ser estudado a partir de suas condições
históricas concretas, pois as práticas liberais possuem especificidades de acordo com o
contexto histórico no qual atuam, não sendo estabelecidas por uma doutrina constituída a
priori. Por isso, a proposta aqui não é demarcar se, no Brasil, no período abordado, a
doutrina liberal tenha de fato se desenvolvido, mas em destacar o funcionamento de
práticas liberais concretas, que vemos esboçadas a partir de determinadas condições
próprias da experiência brasileira.
Se é possível afirmar que “O Governo JK promoveu uma ampla atividade
do Estado tanto no setor de infraestrutura como no incentivo direto a industrialização”
(FAUSTO, 2002, p. 236), o mesmo não se pode dizer sobre o campo das políticas sociais.
Nessa época, elabora-se o entendimento de que, por meio do desenvolvimento,
chegaríamos a resolver os problemas sociais e melhorar as condições de vida da
população brasileira. Partindo dessa compreensão, pouco se atuou sobre o social,
mantendo apenas o que já havia sido conquistado em momentos anteriores. Segundo
Mestriner (2008, p. 130),
A falta de preocupação com o social, no período de Kubitschek, advém da
premissa de que o alcance do desenvolvimento será tão amplo, eficiente e ágil,
que dará conta de todas as questões, até da melhoria de condições de vida das
populações mais pobres.

É precisamente nesse ponto que identificamos a constituição da noção de
desenvolvimento como uma verdade que regula as formas de governar empreendidas
nessa época. Não se trata apenas de perceber a construção de uma verdade desenvolvimentista
no decorrer do período aqui estudado, mas, principalmente, de analisar como essa verdade
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desenvolvimentista constitui formas específicas de atuar sobre o social, como produz
determinadas maneiras de governar e de conduzir o exercício do poder em uma dada
sociedade. Tal como salienta Foucault (2010, p. 33), “seria muito difícil encontrar um
exemplo de poder que não se exerça sem se acompanhar, de um modo ou outro, de uma
manifestação da verdade”. Visualiza-se, mais uma vez, a vinculação entre governo e
verdade. Talvez possamos dizer que a noção de desenvolvimento encontra sustentação
para se constituir como uma verdade dessa época, nos altos índices de crescimento
econômico que eram apresentados pelos dados estatísticos 95 . Nesse sentido, torna-se
necessário ressaltar que “os cinquenta anos em cinco”, como era chamado o Governo JK
pela propaganda oficial, foi um período de otimismo brasileiro, que apresentou, segundo
Carvalho (2011), altas taxas de desenvolvimento econômico, em torno de 7% ao ano,
fazendo com que o salário mínimo real atingisse os índices mais altos da história do
Brasil.
Essa forma quantitativa de apresentar o processo de desenvolvimento do Brasil
faz com que a ação de governar seja indexada a uma verdade suficientemente
demonstrativa, que, por isso, reduz a ação de governo, fazendo de suas intervenções algo
desnecessário, dispensável e, até mesmo, desprezível. Foucault (2010, p. 45) esclarece que
quanto mais o governo indexar “sua ação à verdade, menos ele irá governar no sentido
que menos ele irá tomar decisões que se imporão de cima”. Complementando, diz ele,
ainda, que “deverá chegar um momento, uma espécie de ponto utópico da história em
que o império da verdade poderá fazer reinar sua ordem sem que as decisões de uma
autoridade, sem que as escolhas de uma administração tenham que intervir”
(FOUCAULT, 2010, p. 45).
Pois bem, parece-me que esse ponto utópico da história pode ser relacionado, no
caso específico do Brasil, à arte liberal de governar que se organiza nesse momento e vai
elaborando, gradativamente, o entendimento de que, pelo desenvolvimento econômico, o
país solucionará seus problemas sociais, não sendo necessário desenvolver intervenções
mais diretas e constituindo, assim, uma forma de governo, digamos, “frugal”. É
necessário atentar para o fato de que, se os índices de desenvolvimento econômico
Faleiros (2011, p. 58) destaca que “de 1940 a 1960 os estabelecimentos comerciais de bens de
produção aumentam 287,2%, passando a 52.489. Os de bens de consumo aumentam 216,1%, passando a
57.850, e o número médio de empregados da indústria registra um crescimento de 213,1%, chegando, em
1960, a 1.513.713 operários. A população economicamente ativa ocupada na indústria passa de 12,9% para
18,6%; a ocupada em serviços de 19,3% a 32,2%; e a na agricultura baixa de 67,85% a 49,2%. O programa
de metas de Juscelino Kubitschek e a nova política aduaneira estimularam a indústria com um programa de
investimentos em infraestrutura, alcançando altos índices de crescimento do produto real, de 6% no
período 1956-1961”.
95
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apresentaram grande crescimento nesse período, a inflação também aumentou
consideravelmente, impulsionada, principalmente, pelos gastos com a construção de
Brasília. Nesse sentido, duas observações se fazem importantes: a primeira é que o
crescimento econômico do país não apresentou grande impacto nos indicadores sociais,
tal como se esperava. De acordo com Faleiros (2011, p. 60), “a mortalidade infantil chega
à taxa de 110 por mil e a renda per capita é de 300 dólares anuais, apesar do crescimento do
produto interno bruto”. A segunda observação é que a inflação vai penalizar
principalmente os trabalhadores e as classes mais pobres. Segundo Mestriner (2008, p.
31), “70,33% (Censo de 1960) da população recebia menos de um salário mínimo, tendo
que conviver ainda com a mais violenta alta do custo de vida desde o término da Segunda
Guerra Mundial”.
Mesmo dentro desse quadro, pouco se investiu em políticas sociais nesse período.
Isso pode ser visualizado no Plano de Metas intitulado “50 anos de progresso em 5 anos
de realizações”, o qual abrangia cinco setores: energia, transporte, alimentação, indústrias
de base e educação, além, é claro, da metassíntese que era a construção de Brasília e não
integrava nenhum dos cinco setores. De acordo com Silva (2003, p. 9),
O Plano de Metas mencionava cinco setores básicos da economia, abrangendo
várias metas cada um, para os quais os investimentos públicos e privados
deveriam ser canalizados. Os setores que mais recursos receberam foram
energia, transportes e indústrias de base, num total de 93% dos recursos
alocados. Esse percentual demonstra por si só que os outros dois setores
incluídos no plano, alimentação e educação, não mereceram o mesmo
tratamento dos primeiros.

Com isso, fica evidenciado que se a área social era completamente
desconsiderada, sendo que não estava contemplada em nenhum dos cinco setores. A
educação, mesmo estando presente, recebe pouco investimento, mostrando que não se
constituía em uma prioridade. Dessa forma, podemos verificar que as intervenções no
âmbito social e educacional acabam sofrendo uma espécie de abrandamento nesse
período, uma vez que não receberam investimentos significativos. No que remete ao
campo da Educação, Bomeny (2003a, p. 5) salienta que:
[...] é intrigante que um governo com esses compromissos — democracia e
desenvolvimento — tenha desenhado um grandioso Plano de Metas em que a
educação ocupava lugar tão subalterno. O setor de educação foi contemplado
com apenas 3,4% dos investimentos inicialmente previstos e abrangia uma
única meta. Formação de pessoal técnico era a meta 30, que prescrevia a
orientação da educação para o desenvolvimento e não falava em ensino
básico.

Nesse sentido, reconhece-se que os poucos investimentos direcionados ao
campo da Educação centraram-se, principalmente, na oferta de cursos superiores com o
objetivo de garantir uma formação especializada que contribuiria para o projeto de
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desenvolvimento do país. O ensino básico é pouco referenciado e não se constituiu em
alvo das políticas governamentais da época, o que se traduz nos altos índices de
analfabetismo que o país ainda mantinha: em torno de 40% de analfabetos entre a
população adulta. Bomeny (2003a) destaca que é difícil admitir que, na segunda metade
do século XX, um país como o Brasil, que falava tanto em modernização e
desenvolvimento, ainda apresentasse índices educacionais tão alarmantes, quando os
países desenvolvidos conseguiram promover a universalização da educação, já no final do
século XIX.
Em se tratando de Educação Básica, um dos fatos mais importantes
relaciona-se ao manifesto de educadores, em 1959, intitulado "Manifesto dos Educadores,
mais uma vez convocados”, fazendo alusão ao primeiro Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, lançado em 1932. Mais uma vez, os educadores reivindicavam uma
educação pública, obrigatória, laica e gratuita como direito dos cidadãos e dever do
Estado. Nesse momento, intensificam-se algumas discussões que giravam em torno,
principalmente, de subvenção e financiamento do Estado para escolas públicas e privadas.
Os educadores do Manifesto defendiam a escola pública e o dever do Estado de assegurála a todos, enquanto outro grupo, representado principalmente pela figura do deputado
Carlos Lacerda96, defendia a rede privada e a liberdade das famílias de escolher o tipo de
ensino que queriam para seus filhos.
A fala irônica e aguda de Darcy Ribeiro, tributário dos ideais de Anísio e do
movimento escolanovista, dirigida a Carlos Lacerda, dá o tom daquela
atmosfera: “A família para a qual o senhor reclama o soberano direito de
escolha da educação para os filhos é a família, bem, que não os quer junto do
povo, que exige escolas que o poder público subvencione as despesas, ainda
que à custa da educação popular”. Darcy Ribeiro acusa Carlos Lacerda de ser
“coveiro da escola pública” (BOMENY, 2003, p. 56).

Em 1961, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, marca a
derrota dos Pioneiros da Educação, visto que essa legislação prevê a cooperação
financeira aos estabelecimentos de ensino públicos e privados, deixando para as famílias a
escolha do local onde matricular seus filhos. A Lei 4.024 já estava em discussão desde
1948, mas só consegue um espaço para se consolidar em 196197, já no Governo de João
Goulart, popularmente conhecido como Jango98.
É importante lembrar que Lacerda foi a principal liderança política da UDN, a qual se
constituía como oposição tanto a Getúlio e Jango, quanto a JK. No que se refere aos dois primeiros
presidentes citados, a UDN pregava o medo ao comunismo, veiculando propagandas de que Jango era
comunista. Isso contribuiu para que o Golpe Militar se efetivasse.
97 Desde 1946, com a nova Constituição, estava prevista a elaboração de um projeto geral da
educação nacional que foi encaminhado para o Congresso, como projeto de lei, em 1948, pelo então
ministro de Educação Clemente Mariani. Essa lei reformularia todo o sistema educativo construído na era
96

249

Nesse período, podem ser analisadas algumas modificações nas formas de
governar a população, principalmente no que se relaciona às políticas sociais e
educacionais, pois se pretendia promover o desenvolvimento do país a partir de
princípios nacionalistas. Para isso, construiu-se um amplo Programa de Reformas de Base
que contemplava os setores bancário, tributário, administrativo, agrário, e educacional.
Dentro dessas reformas, o grande destaque veio do Campo, quando, em 1963, foi
promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural, que, pela primeira vez na história do Brasil,
estendia aos trabalhadores rurais a legislação social e sindical. Segundo Carvalho (2011, p.
139),
Desde a abolição da escravidão, em 1888, o Estado não se envolvera nas
relações de trabalho agrícola, se excetuando a lei 1903, que teve pouca
aplicação. Nem mesmo as lideranças de 1930 e o governo populista de Vargas
tiveram vontade ou força para fazê-lo. Os trabalhadores agrícolas tinham
ficado à margem da sociedade organizada, submetidos ao arbítrio dos
proprietários, sem gozo dos direitos civis, políticos e sociais. Agora eles
emergiam da obscuridade e o faziam pela mão do direito de organização e
num regime de liberdade política.

É preciso sublinhar que retirar os trabalhadores rurais da condição em que se
encontravam até então, não garantiu apenas que eles se organizassem como categoria
trabalhista, mas também permitiu ao Estado um maior controle sobre esse grupo
populacional. Até então, eles estavam fora da proteção, mas também do controle do
Estado. A legislação social e sindical dos trabalhadores do Campo instituiu “a carteira de
trabalho para o trabalhador do campo, regulou a duração do trabalho, a observância do
salário mínimo e previu direitos como o repouso semanal e as férias remuneradas”
(FAUSTO, 2002, p. 245). Podemos asseverar, então, que novamente os direitos sociais
passam a fazer parte das ações governamentais. Contudo, por mais que haja uma
retomada das discussões concernentes aos direitos sociais, elas se dão pela via dos direitos

Vargas, quando Gustavo Capanema estava no Ministério da Educação e Saúde. “A presença de Gustavo
Capanema no Congresso como parlamentar, anos depois de cumprida sua gestão no ministério, inibia as
discussões sobre a reforma educativa”, (BOMENY, 2003, p. 54) razão pela qual levou mais de uma década
para que o projeto de lei fosse aprovado.
98 É importante lembrar que, após o fim do mandato de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros foi
o primeiro presidente a tomar posse na nova capital do país: Brasília. Sendo eleito em 1960, realizou um
Governo curto já que assumiu a presidência em janeiro de 1961 e renunciou em agosto do mesmo ano.
Nessa época as eleições ocorriam separadamente para os cargos de presidente e vice-presidente, o que
permitiu que o país tivesse um presidente (Jânio Quadros) e um vice-presidente (João Goulart) eleitos por
forças políticas antagônicas Em virtude dessas tensões políticas e, principalmente, pela ameaça comunista
que os militares viam na figura de João Goulart, a sua posse como presidente ficou provisoriamente
suspensa e a solução encontrada pelo Congresso foi a instauração do regime parlamentarista, que,
evidentemente, tinha como objetivo restringir os poderes do novo presidente. O presidencialismo foi
restituído, por meio de um plebiscito em janeiro de 1963, dando plenos poderes para o presidente João
Goulart poder governar o país. Para maiores esclarecimentos, ver Carvalho (2011); Fausto (2002) e
Skidmore (1979).
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trabalhistas e, portanto, novamente enquadram a questão social no binômio
assistência/previdência. Assim como em momentos anteriores, a assistência social, aqui,
passa primordialmente pela questão da previdência social, tanto que foi, em 1960, que se
obteve a aprovação da Lei Orgânica de Previdência Social (LOPS), “por meio da qual se
amplia a assistência aos trabalhadores” (FALEIROS, 2011, p. 59). Outro exemplo dessa
lógica foi a criação de um benefício intitulado “salário família, que outorga a cada filho
[do trabalhador], um pequeno adicional ao salário, através da previdência Social, cujo
projeto foi feito por Franco Montoro em 1963” (FALEIROS, 2011, p. 60). Estamos, mais
uma vez, diante de uma assistência-previdenciária, como bem denominou Mestriner
(2008).
Além dessa vinculação entre assistência e previdência, algo interessante de
ser enfatizado, principalmente considerando esta pesquisa, é a centralidade que a
Educação passa a assumir em meio às práticas assistenciais. Isso pode ser visualizado por
meio de programas de formação e qualificação profissional desenvolvidos, por exemplo,
pelo SESI e SENAI. Esses organismos passam a atuar em dois eixos: um deles vinculado
aos serviços assistenciais, tais como atendimento alimentar, habitacional, médico, entre
outros; e o outro, ao âmbito da formação, com a preparação de técnicos e a qualificação
da mão de obra para o trabalho. A oferta de creches e programas de alfabetização
vinculada a esses organismos também é ampliada, demostrando a ênfase que o campo da
Educação assume nesse período. De acordo com Mestriner (2008, p. 144), podemos ver
que, nesse momento, se “[...] unifica, organiza e institucionaliza iniciativas assistenciais
esparsas [...] num grande complexo assistencial, mais centrado na formação, na
educação”.
Essas práticas não marcam apenas a centralidade da Educação, mas
tornam visível a articulação e o entrelaçamento entre esses dois campos distintos.
Aconteceu, nessa época, um movimento que marca uma espécie de borramento de
fronteiras entre Assistência e Educação. Denomino borramento de fronteiras, pois não se
constatam apenas a introdução de práticas educativas nos espaços assistenciais como
ocorria nas Santas Casas de Misericórdia, nem mesmo as práticas assistenciais
desenvolvidas dentro das escolas como visualizamos na Primeira República, por meio do
movimento sanitarista. Nesse momento, parece haver uma articulação mútua entre esses
dois campos, a qual acaba produzindo um esmaecimento ou borramento de fronteiras,
possibilitando que práticas assistenciais e educativas sejam desenvolvidas tanto por
instituições de assistência, quanto por instituições de educação.

251

Não se trata mais de identificar separações ou linhas divisórias entre o que seriam
práticas assistenciais e, por seu turno, as práticas educativas. A Educação acaba
assumindo para si algumas responsabilidades que seriam do campo da Assistência Social,
assim como a Assistência Social acaba desenvolvendo projetos e iniciativas que seriam do
campo da Educação. Esse borramento de fronteiras pode ser visualizando quando, em
1953, ocorre o desmembramento do Ministério da Educação e Saúde, visto que o
Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) fica anexado ao Ministério da Educação,
demarcando a proximidade, o entrelaçamento e a reciprocidade desses dois campos. Por
mais que, em outros momentos da história do Brasil, já tivéssemos observado algumas
articulações entre esses dois campos, nesse momento específico parece haver uma
reconstrução da identidade tanto da Assistência Social, que passa a desenvolver práticas e
projetos educacionais, quanto da Educação, que inclui em seu bojo práticas assistenciais
que almejam prover as necessidades básicas da população.
Um exemplo que torna isso bastante evidente no campo da Educação é o
Serviço Nacional de Merenda Escolar que é criado pelo Decreto N.º 37.106, em 1955. Tal
serviço tem o intuito de fornecer recursos financeiros aos estados e municípios para a
aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. Embora o direito à
alimentação escolar para todos os alunos do Ensino Fundamental tenha sido assegurado
somente em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, penso que a
existência, já nessa época, de tais iniciativas demarca esse borramento de fronteiras de que
falava anteriormente. Suprir uma necessidade básica como a alimentação, que
anteriormente ficava a cargo de instituições assistenciais as quais distribuíam alimentos
para os pobres e famintos, agora passa a ser operacionalizado diariamente pelas
instituições educativas, mostrando uma estreita ligação da Assistência Social com a
Educação.
Também é possível identificar essa articulação nas práticas desenvolvidas por
instituições de assistência, que acabam oferecendo atendimentos para as crianças
pequenas no formato de creches e pré-escolas, programas de alfabetização para adultos,
fundando escolas particulares e ofertando cursos para formação e preparação de mão de
obra para o mercado de trabalho. Algumas dessas instituições são citadas por Mestriner
(2008) e Faleiros (2011) e podem ser enumeradas aqui como exemplos de instituições que
realizam tanto práticas assistenciais, quanto educativas. Entre elas, podemos citar:
• A congregação das Franciscanas Filhas da Divina Providência (1946), com a criação de
lar-escola, educandário, lar da infância e centro comunitário;
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• A Sociedade Civil Irmãs de Santa Cruz (1947), com atividades assistenciais e escola
básica;
• A Congregação das Irmãs de Santa Zita (1950), com várias obras sociais, cursos de
alfabetização e cursos para mães de família;
• A Ordem de São Bento (1953), com creches, centros comunitários e escolas.
Esses são apenas alguns exemplos que ilustram esse borramento de fronteiras que
ocorre entre os campos da Assistência Social e da Educação, nesse momento da história
do Brasil. Como é possível notar, a maior parte das iniciativas citadas, seja no âmbito
social, seja no educacional, ocorre por meio das instituições que se espalham pela
sociedade, não sendo desenvolvidas propriamente pelo Estado. Isso mostra o quanto
essas práticas desenvolvidas no decorrer de todo o período nacional-desenvolvimentista
vinculam-se a uma arte liberal de governar que se mostrou predominante nesse momento.
Novamente, não estou querendo dizer que assistimos ao desenvolvimento efetivo do
liberalismo brasileiro, mas que podemos visualizar os efeitos de alguns princípios liberais
em práticas concretas dessa época.
Importa ressaltar, mesmo pensando que isso tenha ficado claro ao longo desta
seção, que houve diferenças importantes entre os Governos que compuseram esse
período histórico. No que concerne ao campo da Assistência Social, Mestriner (2008, p.
136) deixa isso bastante claro, quando diz:
O tratamento à “questão social” pelo populismo não foi também Homogêneo
no período 1956-64. O tema teve maior relevância nos dois primeiros
governos do período, mas assume forma diferenciada no período Kubitschek
e Jânio Quadros, quando o desenvolvimento enquadra a questão, sendo usado
como recurso para estabilidade do sistema[...] A questão social volta a ser
debatida em 1963-64, quando os setores populares pressionam os econômicos,
no sentido de demarcar sua presença no processo de mudanças sociais em
curso. [...] a questão social é tratada de forma diferenciada, dependendo do
estilo que cada governo assume.

Sendo assim, no eixo do que foi exposto, vimos que houve Governos com
uma vertente mais nacionalista na qual a questão social assumiu mais relevância, mas
também houve Governos que apostaram no desenvolvimento do país, aceitando recursos
estrangeiros, e acreditando que tal desenvolvimento solucionaria os problemas sociais
vivenciados por um país de Terceiro Mundo. Isso fez com que as intervenções no âmbito
social oscilassem de maneira significativa, porém, de forma geral, é possível dizer que o
quadro das políticas sociais, assim como a situação de vida das populações mais pobres,
não sofreu grandes alterações nesse período. Segundo Carvalho (2011, p. 152) “os direitos
sociais quase não evoluíram durante o período democrático”. Talvez por esse motivo, as
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formas de governar organizadas nesse período começaram a ser alvo de críticas e
questionamentos. As ações mais liberais de governar vinham mostrando sua ineficiência
com as questões sociais e novas formas de intervenção necessitavam ser pensadas. Em
meio a esses questionamentos, novamente a arte liberal de governar entra em crise e
constitui-se mais uma vez na história do Brasil um Estado forte que prevê uma
intervenção máxima. O retorno desse Estado forte novamente aparece sobre o rosto de
uma ditadura, porém, dessa vez, não se vê uma ditadura populista como fora o Estado
Novo, mas uma Ditadura Militar que perdurou em nosso país por longos 20 anos: “O
país iria entrar em nova fase de supressão das liberdades, em novo regime ditatorial, dessa
vez sobre o controle direto dos militares” (CARVALHO, 2011, p. 152). Avancemos,
então, mais alguns passos na história do Brasil e vejamos as novas configurações que esse
novo momento empreende e seus efeitos para a área social e educacional.
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5.2. O fortalecimento das Políticas de Assistência Social: ressonâncias da
Ditadura Militar
A Revolução não foi feita contra os direitos sociais dos trabalhadores. A verdade é que estamos interessados não apenas
em conservar, mas também em aprimorar as normas de proteção ao trabalhador, promovendo os meios e instrumentos
adequados à sua efetiva aplicação. [...] O trabalhador não está desamparado e não será desamparado. E não só em
defesa do operário, especificamente, mas também do povo em geral, nos oporemos a quaisquer privilégios de grupos
dissociados do bem público (Pronunciamento do Presidente Castelo Branco em 1.º de maio de 1964) [Grifos meus].
O nosso objetivo firme é, porém, o de fazer com que o sacrifício se reparta proporcionalmente por todos os brasileiros e
não se atribua apenas, ou em maior parte, aos assalariados. Isto eqüivaleria a agravar, cada vez mais, o desnível já
existente entre pobres e abastados. Aos fluminenses, durante minha campanha, falando sobre o papel do empresário,
na sociedade moderna, lembrei a notável frase de John Kennedy: «se a Sociedade livre não ajudar os muitos que são
pobres não poderá jamais salvar os poucos que são ricos» (Pronunciamento de Costa e Silva, em 1.º de maio de 1967)
[Grifos meus].
Venho como sempre fui. Venho do campo[...]. Homem do campo, creio no homem e no campo. [...] E creio em que o
dever desta hora é a integração do homem do interior ao processo de desenvolvimento nacional. E, porque assim o
creio, é que tudo darei de mim para fazer a revolução no campo, revolução na agricultura, no abastecimento, na
alimentação. E sinto que isso não se faz somente dando terra a quem não tem, e quer, e pode ter. Mas se faz levando
ao campo a escola adequada; ali plantando a assistência médica e a previdência rural (Pronunciamento de Emílio G.
Médici em 30 de outubro de 1969) [Grifos meus].
Convoquei esta reunião, para, numa cerimônia singela, tomarmos conhecimento e assinarmos os atos relativos a um
trabalho que o Governo vem de concluir que é o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Este Programa esta
estruturado, praticamente, segundo dois setores: um, de assistência direta às áreas menos favorecidas ou aquelas de
que devemos cuidar, tendo em vista principalmente o futuro. Neste sentido, o Programa visa a dar uma assistência
direta, sob o ponto-de-vista alimentar, à gestante, à nutriente, às crianças de O a 6 anos de idade e também às crianças
de idade escolar de 7 aos 14 anos. Acho que o Programa é importante, a sua execução não vai ser fácil, mas nós todos
nos empenharemos para que ele tenha um bom resultado, certo de que é um Programa de desenvolvimento social e é
um programa da Revolução (Discurso de Ernesto Geisel em 4 de fevereiro de 1976)99 [Grifos meus].
SALÁRIO-FAMÍLIA: VITÓRIA DA DEMOCRACIA CRISTÃ NO BRASIL
Entrou em vigor a lei 4.266 estabelecendo o salário-família em todo o território nacional. A partir dessa lei passou-se a
beneficiar 6 milhões de filhos de trabalhadores. [...] O salário-família tem por finalidade assegurar aos trabalhadores, por
ele abrangidos, quotas pecuniárias destinadas a auxiliá-los no sustento e educação dos filhos (Jornal Folha de São Paulo,
5 de janeiro de 1964, p. 12)
COMISSÃO DO SEGURO DESEMPREGO
Será instalada hoje, em solenidade, na qual, comparecerão os ministros do trabalho Peracchi Barcelos, e do
planejamento, Roberto Campos, a comissão encarregada da implantação do seguro desemprego, presentes ainda vários
dirigentes das confederações de trabalhadores em empregados (Jornal Folha da São Paulo, 16 de março de 1966).
SANTAS CASAS JÁ ATENDEM TRABALHADORES RURAIS
A partir de hoje, 192.025 trabalhadores rurais e seus 576.156 dependentes passarão a ser atendidos nos hospitais de
santas casas de misericórdia em 62 municípios de São Paulo, como segurados da Previdência Social e não mais como
indigentes, segundo convênios firmados com essas entidades pelo Instituto de Previdência Social, dia 21 (Jornal Folha de
São Paulo, 1º de março de 1967, p. 10).
FUNABEM
Nascimento e Silva fez suas declarações sobre o problema do menor quando anunciou o convênio que será firmado hoje
entre a Funabem e o Distrito Federal, que vai implantar um sistema de reeducação do menor em Brasília. [...] para o
ministro o problema do menor desassistido tem aspectos peculiares em várias áreas do conhecimento empenhados na
sua solução. Seria preciso uma psicologia especial, uma pedagogia adequada, um trabalho de assistência social, uma
medicina social específica e uma infra-estrutura operacional particularmente sofisticada. Não basta recolher o menor a
um estabelecimento, ainda que especializado, disse o Ministro, porque não será solução apenas fazer com que
desapareça das ruas e das vistas da sociedade (Jornal Folha de São Paulo, 27 de maio de 1976, p. 7).
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SUPERA META
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, mantido pelo Instituto Nacional de Alimentação Escolar, órgão do
Ministério da Educação, já atingiu 19 milhões de crianças em idade escolar, superando a meta de 17,5 milhões, de
acordo com levantamento realizado no fim de setembro último (Jornal Folha de São Paulo, 13 de outubro de 1982,
p.12).

Todos os pronunciamentos foram retirados da Biblioteca da Presidência da República e
encontram-se disponíveis no site <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/pagina-inicial-3>. Os excertos
mantêm a ortografia dos textos originais da época.
99
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Eis que se instala no Brasil uma nova Ditadura, agora sob o comando dos
militares. Os longos anos que compreendem tal período histórico (1964-1985)
apresentam continuidades e descontinuidades com os momentos históricos precedentes.
No decorrer deste texto, anoto algumas dessas (des)continuidades tanto no que se refere à
Ditadura do Estado Novo, quanto ao que denominei Nacional-desenvolvimentismo.
Num primeiro momento, podemos perceber algumas semelhanças e proximidades com a
Ditadura do Estado Novo: novamente, podemos observar em nosso país o cerceamento
dos direitos políticos e o fortalecimento dos direitos sociais. Isso pode ser visualizado nos
discursos destacados no início desta seção, quando observamos os programas
desenvolvidos nessa época e a ênfase dada ao bem-estar da população e a melhoria das
suas condições de vida. Carvalho (2011) ajuda a compreender justamente essas
proximidades entre a Ditatura Militar e a do Estado Novo. Ele assevera:
Como em 1937, o rápido aumento da participação política levou em 1964 a
uma reação defensiva e a imposição de mais um regime ditatorial em que os
direitos civis e políticos foram restringidos pela violência. Os dois períodos
assemelham-se ainda pela ênfase dada aos direitos sociais, agora estendidos
aos trabalhadores rurais, e pela forte atuação do estado na promoção do
desenvolvimento econômico (CARVALHO, 2011, p. 157)

Se no auge da Ditadura do Estado Novo, tal como foi expresso anteriormente,
conseguimos observar no Brasil a emergência das Políticas de Assistência Social, na
Ditadura Militar, visualizamos não a emergência, mas o fortalecimento das Políticas de
Assistência Social no Brasil. Dessa forma, podemos dizer que vivemos nesse período
histórico uma espécie de retorno daquilo que Carvalho (2011) denominou a “era dos
direitos sociais”. O mesmo não se pode dizer do período democrático, compreendido
entre 1945 e 1964. Nesse caso, encontramos descontinuidades, pois ele “se caracterizara
pelo oposto: ampliação dos direitos políticos e paralisação, ou avanço lento, dos direitos
sociais” (CARVALHO, 2011, p. 190).
O

período

democrático,

denominado

Nacional-desenvolvimentismo,

evidentemente guarda grandes diferenças com a Ditadura Militar, visto que nesse último
há um forte ataque aos direitos políticos. No entanto, nem só de descontinuidades se
caracteriza a relação entre o período democrático e a Ditadura Militar. Também podemos
encontrar algumas continuidades. Uma delas é a forte ênfase na promoção do
desenvolvimento econômico que se mantém extremamente presente no decorrer dos
Governos Militares. Podemos dizer que a verdade desenvolvimentista, antes em voga no
Nacional-desenvolvimentismo, não desaparece, mas se articula com o discurso da
segurança nacional que passa a justificar todas as ações do Estado. Vogel (2011, p. 300)
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destaca que esse período histórico “estruturava-se em torno de alguns pontos
fundamentais. O primeiro deles dizia respeito ao desenvolvimento e à segurança nacional
como termos de um binômio”. Há, logo, nessa época, duas verdades regulando
articuladamente as ações do Estado: a defesa do desenvolvimento do país e a segurança
nacional. Embora a emergência da noção de desenvolvimento tenha ocorrido, mais
propriamente, no Governo JK, aqui ela não só se mantém presente, mas se fortalece,
principalmente pelas intervenções que o Estado começa a promover na economia. Se
dentro de uma arte mais liberal de governar já se tinham alcançado bons índices de
crescimento econômico, com a noção de desenvolvimento sendo introduzida no interior
de um Estado forte, produz-se um momento ímpar na história do Brasil, com índices de
crescimento econômico jamais vistos anteriormente.
Para analisar o período da Ditadura Militar com um pouco mais de
profundidade, penso ser útil fazer uso da divisão proposta por Carvalho (2011). Para ele,
os Governos militares podem ser divididos em três fases. A primeira delas corresponde
aos anos entre 1964 e 1968. Tal período, segundo o autor, “caracteriza-se, no início, pela
intensa atividade repressiva seguida de sinais de abrandamento. Na economia, foi um
período de combate a inflação, de forte queda no salário mínimo e de pequeno
crescimento. [...] no último ano, 1968, a economia retomou os altos índices de
crescimento da década de 50” (CARVALHO, 2011, p. 157).
Nessa primeira fase dos Governos militares, assiste-se, ainda, a uma não
dissociação entre assistência e previdência, fenômeno que ocorrerá um pouco mais tarde,
porém ainda no período da Ditadura Militar. A ênfase ainda recai sobre o que podemos
chamar de uma assistência-previdenciária, visto que os direitos trabalhistas continuam a se
expandir e cria-se, em 1966, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), marcando
a fusão de vários benefícios, institutos de aposentadoria e pensões, com a unificação e
universalização da previdência, coisa que Vargas e Goulart já haviam tentado, sem
sucesso, realizar em seus Governos.
Ainda nesse mesmo ano, cria-se o Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoFGTS para compensar a não estabilidade do emprego que foi retirada pelos militares.
Iniciativas como essas mostram o quanto a política dos militares apresentava um caráter
compensatório, uma vez que retirava direitos já conquistados, como a estabilidade no
emprego após dez anos de trabalho na mesma empresa e criava formas de compensar
essas perdas. O FGTS foi uma dessas formas de compensação. Eis mais uma
continuidade entre Ditadura do Estado Novo e Ditadura Militar: “Pode-se dizer, que o
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autoritarismo brasileiro pós-30 sempre procurou compensar a falta de liberdade política
com paternalismo social” (CARVALHO, 2011, p. 190).
As modificações propostas pela Constituição de 1967 marcam, também, a
continuidade de uma assistência-previdenciária. Segundo Mestriner (2008), essa
Constituição reduz o tempo de serviço para a aposentadoria da mulher a trinta anos, com
salário integral; coloca o salário família na lei fundamental e reverte o seguro-desemprego
previsto em 1967 à condição de assistência.
No âmbito da Educação, mesmo que possamos observar algumas
iniciativas para a educação primária e secundária, a maior ênfase desses Governos recaiu,
mais uma vez, no ensino universitário e profissionalizante. Um dos projetos mais
conhecidos desse período foi justamente a Reforma Universitária de 1968, que instituiu o
regime de créditos nas Universidades acabando com o regime seriado e, portanto, com o
convívio de turmas que se mantinham juntas do início ao fim dos cursos de graduação.
De acordo com Bomeny (2003, p. 62), “A decisão pela flexibilização do regime de
créditos teve efeito político desmobilizador, muito ao gosto do regime autoritário, com
efeito social perverso de afetar profundamente as relações entre estudantes, abortando
qualquer projeto de interação mais duradoura”. Impulsionado pelos índices alarmantes de
analfabetismo que o Brasil ainda mantinha, o Movimento Brasileiro de Alfabetização —
MOBRAL — lançado pela Lei N.º 5.379 de 15 de dezembro de 1967, foi outra iniciativa
muito mencionada pelos governantes do período, embora ele só tenha se efetivado em
1970 e sofrido muitas críticas de intelectuais reconhecidos na época, como Darcy Ribeiro.
Embora possamos encontrar em muitos pronunciamentos presidenciais
desse período, a referência aos milhões de cruzeiros novos destinados ao ensino
primário 100 , em termos de projetos e políticas públicas desenvolvidas isso não fica
evidenciado. Segundo Bomeny (2003), nem a escola pública, nem o ensino básico foram
prioridades nesse momento histórico. Isso pode ser observado principalmente no
decorrer dessa primeira fase dos Governos militares, entre 1964 e 1968.
Entretanto, se a Educação Básica não se constitui numa prioridade do
Governo, a problemática da infância e da adolescência se torna cada vez mais visível, em
vista de que potencializa a recorrência de atos infracionais cometidos por crianças e
100 Para exemplificar o que estou querendo dizer, trago um discurso pronunciado pelo General
Costa e Silva, no dia 15 de março de 1968, quando ele diz o seguinte: “[...] para dar uma idéia bem prática e
positiva da assistência do meu Governo ao ensino primário, que, de 1967 para 1968, o esquema de recursos
desse nível de ensino acusa um aumento de NC$ 32.588.000,00 para NC$ 98.815.000,00, isto é, majoração
de NC$ 66.247.000,00, ou sejam, de 300% de um ano para outro”. (Disponível em:
<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/pagina-inicial-3>).
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adolescentes de rua, colocando em risco a segurança pública. Para conter esses
problemas, criam-se algumas instituições próprias para a vigilância e o confinamento da
infância. Entre elas merece destaque a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor
(FUNABEM) aprovada em 1.º de novembro de 1964, sob a lei N.º4.523. Tal instituição
funciona em sintonia não só com o pressuposto da segurança nacional, como também
com a ideia de desenvolvimento do país, uma vez que a marginalização do menor se
constituía em uma ameaça à efetivação desses projetos. Segundo Vogel (2011, p. 192),
[...] a massa crescente de crianças e jovens marginalizados fazia prever, a curto
e médio prazos, prejuízos consideráveis, quer do ponto de vista
socioeconômico, quer do ponto de vista político. No primeiro caso, em
virtude da riqueza que se deixaria de gerar e do dispêndio com o qual se teria
de fazer, face aos problemas sociais decorrentes da marginalização. No
segundo, em virtude do risco de que o potencial constituído por esses
irregulares viesse a ser capitalizado por forças contrárias ao regime.

Com isso, institui-se na Ditadura Militar uma política social corretiva que se
desenvolve por meio do enclausuramento da infância em instituições como a
FUNABEM.

Faleiros (2011, p. 72) indica que, na Ditadura Militar, o sistema de

atendimento à infância privilegia de tal forma “as relações menor-instituição que chega a
esquecer as relações menor-sociedade, havendo um atropelo de competências que assume
um caráter assistencialista e sem condições de produzir um processo de reeducação”.
Com isso, é reconhecível o fortalecimento que as técnicas disciplinares
assumem nesse período histórico por meio da institucionalização das infâncias perigosas,
do controle desenvolvido sobre fenômenos que produzem algum tipo de perigo para a
sociedade, como é o caso da marginalidade. Tais fenômenos colocam em ação o jogo
entre a liberdade e segurança, apontado por Foucault em Segurança, território, população
(2008a). Lembremos o que anunciei anteriormente: a emergência dos estados ditatoriais
brasileiros não correspondem a uma outra racionalidade governamental, externa e
completamente oposta à liberal. Ao contrário, o que tentei argumentar é que tais formas
intervencionistas de governar emergem como uma resposta às crises sucessivas
vivenciadas no bojo do próprio liberalismo brasileiro. Foucault (2008a, 263) garante que
“a ascensão do fascismo e do nazismo não foi uma reação contra as tendências socialistas
do período anterior, mas sim um resultado inevitável das tendências socialistas”. De
mesma forma, obviamente guardadas as distinções, podemos pensar no caso brasileiro,
em que os regimes ditatoriais não são uma reação contra a racionalidade liberal brasileira,
mas o produto dessa racionalidade. Por esse motivo, podemos perceber o fortalecimento
das técnicas disciplinares nesse momento histórico, que agem, sobretudo, por meio de
diferentes instituições de confinamento. Tais técnicas são utilizadas como estratégias para

259

garantir a seguridade da população no interior desse jogo liberdade/segurança: “O jogo
segurança/liberdade deve garantir que os indivíduos ou as coletividades fiquem o menos
possível expostos aos perigos” (FOUCAULT, 2008a, p. 90).
Podemos sustentar que a intensificação dessas técnicas disciplinares ocorre
mais propriamente no decorrer da segunda fase dos Governos militares, apontada por
Carvalho (2011), como sendo o período entre 1968 e 1974. Tal período é conhecido
como os anos mais sombrios da história do Brasil, quando temos o General Garrastazu
Médici (1969-1974) na presidência do Brasil. De acordo com Carvalho, o “período
combinou a repressão política mais violenta já vista no país com índices também jamais
vistos de crescimento econômico. Em contrastes com as taxas de crescimento, o salário
mínimo continuou a decrescer” (CARVALHO, 2001, p. 158). Esse período de alta
repressão e ataque aos direitos civis e políticos, mas também de índices de crescimento
econômico que ultrapassavam os da década de 1950, ficou conhecido como “milagre
econômico brasileiro”.
No decorrer de tal período, conseguimos observar de forma mais nítida a noção
de desenvolvimento atrelada à doutrina da segurança nacional. Foi nesse período que o
primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) foi editado. Segundo Mestriner
(2008, p. 156), tal plano tinha
[...] a intenção de elevar o Brasil à categoria de nação desenvolvida, duplicar a
renda per capita brasileira e expandir o crescimento do Produto Interno Bruto,
visando a transformação social, estabilidade política e segurança nacional. Ele
[Médici] coloca a revolução como sendo bem-sucedida, com a economia
nacional colocada em um patamar privilegiado.

Mesmo assim, por mais que os índices de crescimento econômico tenham
sido extremamente altos, seus benefícios atingiam de forma centralizada algumas parcelas
da população brasileira, aumentando a concentração de renda e comprovando a sua má
distribuição. Tal como aconteceu na década de 1950, o crescimento econômico,
novamente, penalizava as classes mais desfavorecidas da população brasileira. “Em um
momento de sinceridade, Médici afirmou: ‘O país vai muito bem, mas o povo vai mal’”
(SCHNEEBERGER, 2003, p. 334). Por esse motivo, não podemos compreender esse
período como um momento de impactos importantes para a questão social no Brasil.
Carvalho (2011, p. 168) alerta que
O sentido do milagre econômico foi posteriormente desmistificado por
análises de especialistas que mostraram seus pontos negativos. Houve, sem
dúvida, um crescimento rápido, mas ele beneficiou de maneira muito desigual
os vários setores da população. A consequência foi que ao final, as
desigualdades tinham crescido em vez de diminuir (CARVALHO, 2011, p.
168).
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Quem sabe possamos dizer que os dois períodos de grande crescimento
econômico do país (Década de 1950 e a época do Milagre Econômico) produziram um
aumento das desigualdades sociais e um agravamento da questão social. O fato é que
quando essas desigualdades aparecem no interior de um Estado forte, como na Ditadura
Militar, isso gera um efeito distinto do que quando surgiram no interior do período
democrático. Sendo introduzidas no interior de um Estado forte, essas desigualdades
começam a gerar um fortalecimento e uma expansão dos programas e benefícios sociais
que têm o intuito de atacar a pobreza. Diferentemente do que no período democrático,
em que se entendia que o desenvolvimento, por si só, resolveria os problemas da pobreza
do país, aqui se entende que é necessário intervir por meio de políticas, programas e pela
criação de instituições que possam dar conta de amenizar esses problemas sociais. De
acordo com Mestriner (2008, p. 164), durante o regime militar “as práticas assistenciais
ganham mais estrutura e racionalidade, desenvolvendo-se um aparato estatal que cresce e
se burocratiza continuamente, durante todo o período, desmembrando serviços,
programas e projetos”. Entre as instituições que ganham maior força nesse processo,
encontra-se a Legião Brasileira de Assistência (LBA) que “é transformada em fundação,
vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e passa a ser mantida com
subvenções da União, estados e municípios” (MESTRINER, 2008, p. 167).
Alguns programas desenvolvidos nesse período mostram o quanto a assistência
ainda funcionava no interior do quadro da previdência social. Pode-se dizer que a grande
conquista entre 1968 e 1974 associa-se ao âmbito rural, uma vez que este estendeu os
direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo, que agora tinham direito à
aposentadoria, à pensão e à assistência médica: “Foi sobre ele [o setor rural], sem dúvida,
que a ação social do governo se fez sentir com muita força e redundou em ganho político
muito grande” (CARVALHO, 2011, p. 191). Justo é assinalar que a expansão dos direitos
sociais não parou no atendimento aos trabalhadores do campo; além deles, em 1972 e
1973, tais direitos foram estendidos às empregadas domésticas e aos trabalhadores
autônomos. Segundo Carvalho (2011, p. 172), “agora ficavam de fora apenas os que não
tinham relação formal de emprego”. Tal aspecto demonstra o quanto ainda tínhamos uma
assistência-previdenciária em funcionamento, uma vez que aqueles que não mantinham
um relação formal de trabalho, ficavam desassistidos. Mesmo com essa ênfase ainda em
voga, reconhecemos alguns movimentos que produzem os primeiros passos em direção a
uma certa desvinculação entre assistência e previdência. Tal movimento inicia no período
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entre 1968 e 1974, mas tem continuidade na terceira fase dos Governos militares: a partir
de 1974, com Geisel na presidência.
Mestriner (2008, p. 169) diz que a década de 70 “é a década de expansão de
numerosos programas sociais como o Alfabetização pelo Mobral, complementação
alimentar — Pronam, formação de mão de obra — Senafor, casas populares — BNHPlanhap, formação de mulher, creches, provisão de identidade civil e trabalhista”. Tais
programas mostram algumas iniciativas assistenciais que não se reduzem apenas a
complementação da previdência, apontando para uma expansão das políticas sociais e
consequente fortalecimento deste campo. Pouco a pouco, passa-se a atender aquelas
camadas da população brasileira que não podiam enquadrar-se no conjunto de
assalariados e trabalhadores, aqueles que não tinham uma relação formal de emprego. Isso
tudo se torna necessário pelo crescimento das desigualdades sociais que vêm a reboque
do desenvolvimento econômico nomeado de Milagre. De acordo com Rizotti (2001, p.
49), essa expansão das políticas sociais apresenta
De um lado, a ampliação qualitativa dos benefícios existentes — como, por
exemplo, a extensão de direitos previdenciários a trabalhadores rurais e
empregados domésticos — e, de outro, uma expansão quantitativa dos
serviços governamentais, que era apresentada ao público como solução para
universalização do acesso aos serviços de educação e, mais especialmente, de
saúde e habitação.

Essa expansão qualitativa e quantitativa permite visualizar a entrada da assistência
em diferentes campos, tais como a saúde, a nutrição, as relações trabalhistas e,
obviamente, a educação. No momento em que a assistência sofre um amplo processo de
expansão e fortalecimento, podemos visualizar novamente a articulação entre Assistência
Social e Educação. Parece que se mantém presente essa articulação mútua entre esses dois
campos: eles se hibridizam e borram suas fronteiras de atuação.
Isso pode ser visualizado, primeiramente, pela própria constituição do campo da
Educação Infantil, uma vez que as creches e pré-escolas aparecem vinculadas à
Assistência e não a Educação. Antes da Ditatura Militar, já havia creches para o
atendimento das crianças filhas de mães trabalhadoras, mas a grande maioria, para não
dizer em sua totalidade, eram ofertadas no interior das empresas e das fábricas onde as
mães trabalhavam. A partir, principalmente, da década de 70, começamos a observar um
movimento de expansão dessas instituições. Campos (1999) relata que, na metade da
década de 70, uma das reivindicações que aparece com força é a creche como uma
modalidade de atendimento para as crianças de zero a seis anos de idade. De acordo com
a autora,
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São as mulheres, lutando pelo atendimento de necessidades básicas em seus
bairros, que incluem a creche na agenda de reivindicações dos movimentos
que protagonizam, entendendo-a como um desdobramento de seu direito de
trabalho e à participação política. [...] Entretanto, o impacto mais direto desses
movimentos não vai se dar imediatamente no setor educacional, mas
principalmente nas áreas de assistência social e, em certa medida, também no
campo das relações trabalhistas. Os órgãos públicos solicitados a dar resposta
ao movimento são os mesmos que se ocupam do atendimento em creches: as
secretarias estaduais e municipais de bem-estar social, e no âmbito federal, a
LBA. Nessas instituições, os profissionais que detém a competência técnica
acumulada sobre esse serviço são principalmente os assistentes sociais
(CAMPOS, 1999, p. 122).

Dessa forma, fica evidenciado que as creches são concebidas como parte da
Assistência Social e não do campo da Educação, o que marca o caráter assistencialista das
práticas ali desenvolvidas. Isso fica nítido, quando analisamos a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação de 1971, a qual “dedica somente um frase ambígua à educação das crianças
menores de sete anos” (CAMPOS, 1999, p. 121). Tal frase encontra-se no artigo 19.º e
salienta que “Para o ingresso no ensino de 1.º grau, deverá o aluno ter a idade mínima de
sete anos. § 1.º As normas de cada sistema disporão sobre a possibilidade de ingresso no
ensino de primeiro grau de alunos com menos de sete anos de idade” (BRASIL, 1971, p.
5).
Nessa época, o atendimento das crianças menores de setes anos não é
visto como uma etapa diferenciada a ser assumida pelo Estado, mas como possibilidade
que pode ocorrer, mediante as normas de cada sistema de ensino e no interior do 1.º grau.
Somente em 1996, com a nova LDB, a Educação Infantil é considerada uma etapa da
Educação Básica, portanto, passa a ser de responsabilidade do campo da Educação e não
mais da Assistência, como até aí acontecia. Tal fenômeno deixa claro o processo de
borramento de fronteiras entre Assistência Social e Educação vivenciado nesse período.
Ao longo de todos os momentos históricos tematizados nesta pesquisa, foi
possível evidenciar algum tipo de associação ou de articulação entre Assistência social e
Educação. Neste ponto da investigação, podemos já observar alguns efeitos dessa
associação, uma vez que isso repercute nas responsabilidades assumidas, especificamente,
por esses campos. A vinculação da Educação Infantil à Assistência Social e não à
Educação, nada mais é do que um efeito de um processo histórico de hibridização desses
dois campos. Tais efeitos permanecem na atualidade, já que a etapa da Educação Básica é
a que recebe menos investimentos do Estado (em torno de 8%, em 2012). Em se tratando
do período estudado, o processo de hibridização não se restringe à Educação Infantil,
mas atinge, também, a escola primária, o ensino médio e as universidades.
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Poder-se-ia dizer que visualizamos aqui um distanciamento da assistência e
da previdência, dado o fato de que as creches e pré-escolas são pensadas para atender aos
sujeitos infantis, portanto a sujeitos sem vínculo empregatício. Não podemos, entretanto,
esquecer que, nessa época, a criança não é vista, ainda, como sujeito de direitos, fato que
ocorrerá, em nosso país, somente com a Constituição de 1988. Aqui, o sujeito de direitos,
é muito mais a mãe trabalhadora que precisa de um lugar para deixar seu filho durante sua
jornada de trabalho, do que propriamente a criança.
Em se tratando da escola primária, podemos observar algumas iniciativas
desenvolvidas nessa época. Um delas que merece destaque e mostra com clareza a
vinculação entre Assistência e Educação: é a criação o Instituto Nacional de Alimentação
e Nutrição (INAN), por meio da Lei N.º5.829, de 30/11/72. Esse instituto apresentava
três linhas de atuação, das quais nos interessa em especial a linha de suplementação
alimentar, porque apresentava vários programas, entre eles, o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura por
intermédio da Campanha Nacional de Alimentação Escolar. Tal programa tinha por
objetivo a “Suplementação alimentar e nutricional para Gestante, nutriz, crianças de 6
anos, escolares de 7 a 14 anos, trabalhadores de baixa renda, entre outros”
(VASCONCELOS, 2005, p. 456). Verificamos, aqui, a dissociação entre assistência e
previdência. Outras iniciativas são desenvolvidas nesse período e igualmente apresentam
essas características. Entre elas, pode-se citar: programas específicos montados para
favelas e mocambos, para conjuntos habitacionais; criação de Fundações Estaduais de
Bem Estar do Menor; instalação de centros de recepção e diagnósticos de meninos e
meninas; programas de adoção e colocação familiar; projeto casulo para expansão das
creches e atendimento à primeira infância, entre outros (FALEIROS, 2011).
Tudo isso vai marcando não só uma ampliação e expansão da Assistência Social,
que, pouco a pouco, passa a atender também as camadas da população que não
mantinham uma relação trabalhista, afastando-se do entendimento da assistência como
complementação da previdência. De igual modo, aparece uma espécie de hibridização
desses dois campos — Assistência Social e Educação — que se entrelaçam de tal forma
que suas linhas fronteiriças sofrem aquela espécie de borramento. Tais campos que, desde
muito cedo, mantiveram algum tipo de articulação, aqui parecem se imbricar, a ponto de
não diferenciarem suas zonas de pertencimentos e atuação.
É nesse contexto que a expansão dos direitos sociais se intensifica,
principalmente, a partir da terceira fase dos Governos militares, a qual corresponde,
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consoante Carvalho (2011), ao período de 1974 a 1985. Inicia com o Governo do General
Ernesto Geisel e termina com as eleições indiretas de Tancredo Neves. Nesse período,
podemos dizer que a assistência deixa de ser uma simples complementação da previdência
para constituir-se como um campo próprio. A primeira ação que deixa isso bastante claro
é a criação, já em 1974, do Ministério da Previdência e Assistência Social que substitui o
Ministério do Trabalho e da Previdência. Mesmo mantendo um único ministério para a
assistência e para a previdência, este “contém na sua estrutura uma Secretaria de
Assistência Social, a qual, em caráter consultivo, vai ser o órgão-chave na formulação de
política de ataque à pobreza” (LONARDONI, 2010, p. 2)
Além disso, em maio do mesmo ano, acontece em Petrópolis um seminário
realizado pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais —
CBCISS, que reúne especialistas e profissionais da área, com o intuito de subsidiar
iniciativas governamentais para a área social: “Documento resultante deste seminário
destaca a valorização da assistência social pelo MPAS e enfatiza a necessidade de
tratamento inovador nessa área, fugindo ao caráter assistencialista e de simples
complementação da previdência” (MESTRINER, 2008, p. 168). Nesse período, podemos
visualizar uma certa separação entre assistência e previdência social, pois a Assistência
Social, pouco a pouco, consolida um campo próprio de atuação direcionando-se não só às
pessoas com alguma relação de trabalho, mas à população como um todo. Ao fim e ao
cabo, o que importa ressaltar é o fato de que foi no auge do regime ditatorial, nos anos
mais violentos e de maior repressão política vividos no Brasil, que os direitos sociais
encontram espaço para se expandirem e se fortalecerem.
Sabe-se que entre os presidentes militares podemos encontrar aqueles vinculados
a linha dura, como fora o caso de Costa e Silva e Médici, e os liberais conservadores,
como podem ser chamados Castelo Branco, Geisel e Figueiredo. O retorno de um
presidente com convicções liberais, embora não democráticas, à Presidência da República
contribui para o processo de abertura política, um vez que várias restrições começam a ser
revogadas. Como exemplos, temos: as censura prévia ao rádio e a televisão, a abolição do
bipartidarismo, o retorno de exilados políticos, a diminuição das restrições à propaganda
eleitoral, entre outras.
No entanto, existiram outras razões para que o processo de abertura começasse.
Uma delas refere o fato de que, após os anos do Milagre Brasileiro, tempos difíceis se
anunciavam para a economia do país. Em 1973 e em 1979, por exemplo, tivemos,
respectivamente, o primeiro e o segundo choques do petróleo, ou seja, um aumento
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brusco nos preços do produto, o que repercutiu negativamente na economia brasileira.
Além disso, a dívida externa contraída, principalmente, na época do chamado Milagre
Econômico começava a pesar mais fortemente, com a elevação da taxa internacional de
juros.
Nessa conjuntura seria melhor para o governo e para os militares promover a
redemocratização enquanto ainda houvesse prosperidade econômica do que
aguardar para fazê-lo em época de crise, quando os custos de manutenção do
controle dos acontecimentos seriam muito altos (CARVALHO, 2011, p. 174).

Outro aspecto importante, mobilizado pelo aumento das desigualdades sociais,
precárias condições de vida e achatamento dos salários, é a organização dos movimentos
sociais, que se expandiram com as greves de 1970 e também contribuíram para que a
abertura pudesse se efetivar. O movimento denominado Diretas Já, ocorrido entre 1983 e
1984, teve forte mobilização popular e produziu efeitos para que a redemocratização do
país acontecesse. Pouco a pouco, a imagem dos militares ficava desgastada e a abertura
política apresentava-se como a saída necessária.
Mais uma vez, as formas de governar a população são questionadas e as tensões
e os embates políticos voltam a produzir mudanças nas ações desenvolvidas para
conduzir a população. Desta vez, porém, parece que não se trata apenas de um jogo entre
ações mais liberais e ações mais intervencionistas que, como já vimos, acontecem no
interior mesmo de uma racionalidade liberal de governar. Agora, tais tensões e embates
políticos produzem outros efeitos e fazem emergir uma nova forma de racionalidade
governamental que permanece viva até os nossos dias e assume algumas especificidades
no caso brasileiro. Refiro-me à emergência da racionalidade neoliberal. Pelo que pude
analisar, são justamente essas tensões e questionamentos — produzidos no interior de um
jogo entre Estado forte e Estado fraco, entre um governo interventor e um governo
frugal — que consolidam as condições de possibilidade do que podemos descrever como
práticas neoliberais de governamento no Brasil. Foucault (2008a, p. 271), falando da
França nos anos 1970-1975, diz o seguinte:
Vocês me dirão, afinal, que esse é apenas mais um dos episódios daquelas
oscilações regulares e às vezes rápidas que ocorrem na França, desde 1920
digamos, entre uma política mais intervencionista, mais dirigista [...], e uma
política mais liberal. [...] Ora, creio que o que está em jogo agora [...] não foi
simplesmente uma dessas oscilações rumo a um pouco mais de liberalismo
contra um pouco menos de dirigismo. De fato, trata-se agora, parece-me, de
toda a implicação de uma política que seria globalmente neoliberal.

No caso específico do Brasil, podemos verificar que a emergência dessa
racionalidade neoliberal se efetiva um pouco mais tarde, por volta de 1985/1990 em meio
à redemocratização do país. É preciso considerar que tudo isso já se encontrava em
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gestação há bastante tempo, no decorrer disso que chamamos crise do liberalismo.
Podemos depreender que todas essas tensões e disputas por novas formas de governar
que vinham se engendrando desde o período da Primeira República no Brasil até o
término da Ditadura Militar e que passaram por crises sucessivas fazendo aparecer ora
formas mais intervencionistas de governar, ora formas mais liberais de governar, foram as
condições de possibilidade para a emergência de certa forma de racionalidade de governo
neoliberal no Brasil.
Obviamente, esse neoliberalismo guarda algumas especificidades, se comparado
com o ordoliberalismo ou o neoliberalismo norte-americano, trabalhados por Foucault
(2008a). Não pretendo compreender o neoliberalismo, assim como não compreendi o
liberalismo, como um bloco fixo, uma teoria econômica que possa ser aplicada neste ou
naquele país de forma estanque. Veiga-Neto (2013, p. 1) atenta para isso, quando diz que
falar em neoliberalismo no contexto brasileiro
[...] não significa dizer que exista um neoliberalismo de tamanho único, igual
em todos os lugares; também não significa dizer que todos os indivíduos sejam
interpelados da mesma maneira pela racionalidade neoliberal; não significa,
tampouco, imaginar que tal racionalidade não se manifeste em combinação
com o liberalismo (chamado) clássico ou, ao mesmo tempo, com outras
racionalidades político-econômicas. Afinal, num país tão grande e heterogêneo
como o nosso, é sempre preciso estar atento e levar em conta as imensas
diferenças regionais, socioeconômicas e culturais que nos atravessam, de
modo a evitar qualquer rotulação simplificadora bem como a importação
direta de teorizações para “aplicá-las” mecanicamente em toda e qualquer
situação, em todo e qualquer tempo.

Considerando tais observações, intento levar adiante essa discussão, analisando as
configurações que o neoliberalismo assume no Brasil, percebendo as proximidades e os
afastamentos com princípios neoliberais que regem essa racionalidade política, econômica
e social em outros países, tais como a Alemanha e os Estados Unidos. Compreendo que
uma determinada racionalidade política — como o neoliberalismo — quando engendrada
em lugares e tempos distintos, pode assumir formas variadas, com diferentes ênfases e
priorizando princípios e modos de governar a população, também, distintos. Isso não
significa um vale tudo, uma espécie de simplificação que compreende qualquer ação do
Estado brasileiro como sendo neoliberal. Para além da diversidade que possa existir nas
formas de governo neoliberais, é preciso reconhecer que há alguns elementos centrais
dessa forma de racionalidade, os quais precisam ser considerados, quando queremos
analisar como ela se constituiu em um determinado país. É para tais elementos e para a
forma como eles se apresentam no Brasil que olho, para analisar a emergência, a
estruturação e as configurações que o neoliberalismo assume no Brasil contemporâneo.
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5.3. Sobre a redemocratização e a emergência do neoliberalismo
brasileiro: a proliferação das práticas de Assistência Social no Brasil
contemporâneo
Tenho a consciência de que corresponde ao meu Governo a inserção da prioridade pelo social e
pelos mais carentes. E tenho mais a certeza de que nenhum Governo que me suceder poderá
deixar de continuar com esses programas e com esses projetos. Eles atendem os reclamos da
sociedade e a necessidade de resgatarmos cada vez mais a nossa dívida social. O impacto de muitas
dessas iniciativas, contudo, só se fará sentir mais tarde, quando os ânimos e as paixões políticas
houverem amainado. Inspirado no meu profundo amor ao Brasil, no meu apego à causa
democrática, posso me orgulhar de haver buscado incessantemente a paz, o diálogo, o bem-estar
social e a felicidade de todas as famílias brasileiras (Pronunciamento do Presidente José Sarney, em
1.º de março de 1988) [Grifos meus].
As soluções dependem de nós. A superação da crise econômica, o fim da calamidade social, a
salvação de nossas crianças depende essencialmente do esforço de todos e de cada um dos
brasileiros (Pronunciamento do Presidente Fernando Collor de Mello, em 31 de maio de 1990)
[Grifos meus].
Este Governo, dure o tempo que durar, será o Governo de todos, para não ser o Governo de alguns
poucos. É hora de descer ao áspero solo da realidade, senti-lo sob os pés, trabalhá-lo e torná-lo
fértil para a colheita comum (Pronunciamento do presidente Itamar Franco, em 5 de outubro de
1992) [Grifos meus].
PROGRAMA PRIMEIRO A CRIANÇA
O Programa Primeiro a Criança será lançado hoje à tarde no Palácio do Planalto e vai destinar Cr$
1,093 trilhão para duplicar a capacidade de atendimento na rede de creches da legião Brasileira de
Assistência (LBA) que atende hoje um pouco mais de um milhão de crianças em idade escolar. O
objetivo é diminuir os atuais índices de mortalidade infantil: em cada mil crianças nascidas no País,
116 morrem antes de completar um ano de idade (Jornal Folha de São Paulo, 28 de agosto de
1985).
TÍQUETES DE LEITE
Na semana passada o departamento de matrizes da Casa da Moeda estava empenhada em
preparar os tíquetes do leite que, por decisão tomada pelo presidente José Sarney, na última
quinta-feira, começarão a ser distribuídos à população no final deste mês. [...] A capa dos blocos
fará referência ao programa nacional do leite para crianças carentes que garantirá um litro de leite
C por dia para dez milhões de crianças de zero a sete anos de idade. Os tíquetes dirão que os
beneficiários poderão retirar seus litros de leite em supermercados ou postos autorizados (Folha de
São Paulo, 12 de janeiro de 1986).
SARNEY ANUNCIA HOJE NOVAS PRIVATIZAÇÔES
O presidente José Sarney instala hoje às 15 horas, no Palácio do Planalto, o Conselho Federal de
Desestatização (CFD), quando deve anunciar também sua decisão de reiniciar o processo de
privatização da Rede Ferroviária Federal e a Usiminas. O conselho deverá aprovar resoluções
criando grupos de trabalho para privatizar 15 outras empresas estatais (Jornal Folha de São Paulo,
10 de agosto de 1988).
FALTA DE VERBAS NA LBA
O orçamento inicial da LAB, de Cr$ 12 bilhões, esgotou-se já em março quando Rosane assumiu. A
LBA vinculada ao Ministério da Ação Social é responsável pela execução de programas de
assistência a pessoas carentes. A entidade mantém 36 mil convênios que atendem 2,4milhões de
crianças, 261,6 mil gestantes, 305 mil nutrizes, 130 mil idoso e 300 mil deficientes, segundo a
assessoria de imprensa da LBA (Jornal Folha de São Paulo, 15 de setembro de 1990).
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Os discursos que abrem esta seção marcam a entrada em cena de uma nova
racionalidade governamental no Brasil: o neoliberalismo. Tal racionalidade parece surgir,
de forma mais tímida em 1985, mas, a partir de 1990, é possível é dizer, que ela se torna
amplamente presente entre os discursos e as práticas desenvolvidas na época, entre as
palavras e as coisas. Penso que, em se tratando especificamente do caso brasileiro,
podemos afirmar que o período de redemocratização, ou melhor, o período de transição
de um governo ditatorial militar para um governo democrático, constitui-se como a porta
de entrada para racionalidade neoliberal em nosso país. Novamente, vivemos um período
de crise das artes de governar empregadas até então.
Lembremos que o liberalismo brasileiro — o qual, como vimos, se constitui em
nosso País no transcurso da Primeira República — passa por crises sucessivas, ao longo
desses últimos quase cem anos (1889-1985). A “solução” de tais crises evidenciou passar
sempre por uma forte intervenção do Estado. Lazzarato (2011, p. 84) lembra que “o
problema de ‘governar o menos possível’ [...] deixa espaço, como sempre na história do
capitalismo, a políticas muito mais autoritárias”. No decorrer de todo esse período, é
cabível dizer que vivemos o que Foucault (2008a) denominou crise do liberalismo. Para
ele, “é essa crise do liberalismo que se manifesta em certo número de reavaliações,
reestimações, de novos projetos na arte de governar” (FOUCAULT, 2008a, p. 94). Como
respostas a essas crises sucessivas, até então, sempre encontramos a constituição de
Estados fortes, de governos interventores, como foi o caso das ditaduras brasileiras.
Todavia, nesse momento específico, uma nova alternativa emerge como tentativa de
solucionar a crise do liberalismo: tal alternativa constitui-se na emergência de uma nova
racionalidade governamental possível de denominar como neoliberal.
Nesse ponto, duas observações se tornam fundamentais. Primeiramente, é
importante compreendermos que falar em uma racionalidade neoliberal no Brasil, essa
que emerge por volta de 1985/1990 e se mantém presente até os nossos dias, não
significa entender que, nesse período, haja apenas continuidades. Falar em uma mesma
racionalidade não é falar em uma homogeneização das práticas de governamento
desenvolvidas sobre a população nesse período. Como veremos no decorrer deste
capítulo, encontramos deslocamentos, descontinuidades e práticas distintas postas em
operação em cada período abordado. Por outro lado, também não podemos compreender
que as práticas desenvolvidas em cada um desses momentos sejam completamente
diferentes, e que, consequentemente, não mantenham entre si alguma continuidade. Isso
seria vincular tais práticas às pessoas que estão à frente da Presidência da República,
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trazendo o entendimento equivocado de que, a cada nova figura presidencial, nós
teríamos uma nova racionalidade que empregaria formas completamente distintas de
governar a população. Nem uma coisa, nem outra. Não estamos falando apenas de
continuidades, mas também não estamos falando apenas de descontinuidades. Portanto,
primeira observação.
Na segunda observação, destaco que compreender a emergência da racionalidade
neoliberal no Brasil como uma resposta para resolver a crise do liberalismo não significa
entender que, no bojo dessa nova racionalidade política, também não encontremos
tensões, disputas e disparidades. Isso seria cair no simplismo da lógica da dialética a qual
põe em jogo termos contraditórios e promete sua resolução numa unidade, no elemento
do homogêneo (FOUCAULT, 2008a). No lugar disso, o autor citado propõe que
substituamos a lógica da dialética, pela lógica da estratégia, a qual tem por função
“estabelecer quais são as conexões possíveis entre termos díspares e que permanecem
díspares. A lógica da estratégia é a lógica da conexão do heterogêneo, não é a lógica da
homogeneização do contrário” (FOUCAULT, 2008a, p. 58).
Dessa forma, quando pensamos em uma época determinada, não podemos
compreendê-la como um todo homogêneo, no qual residiria uma ausência de
contradições, disputas e tensões. Pensar em uma época dada, não é pensar apenas numa
racionalidade política governamental que tudo conforma a partir de suas regras e de seus
princípios. Pensar em uma época dada é compreender suas disparidades, suas tensões
permanentes, os embates vivenciados entre racionalidades que coexistem dentro de um
mesmo momento histórico, como, por exemplo, entre uma racionalidade política
governamental e aquilo que Foucault (2008a) denominou racionalidade dos governados.
É na tensão entre essas racionalidades — governamental e dos governados — que
determinadas práticas, tais como as Políticas de Assistência Social, se constituem. Tais
políticas poderiam ser compreendidas apenas como formas de governar marcadas pela
racionalidade política neoliberal que se organizou no Brasil nesse período, porém, mesmo
que sua ampla proliferação tenha acontecido no decorrer da década de 1990, período de
efetivo desdobramento e ampla difusão das práticas neoliberais no Brasil, elas também
precisam ser pensadas como resultado de um longo processo de luta pela ampliação dos
direitos sociais. Essas lutas podem ser consideradas uma expressão daquilo que Foucault
(2008a) denominou de luta pelo “direito dos governados”. Segundo Gros (2010, p. 20) “o
direito dos governados não supõe uma filosofia eterna do homem, mas capacidades
históricas de indignação e denúncia”. A luta pelo direito dos governados não é uma luta
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pelos direitos universais do homem, os quais supõem uma definição abstrata de
humanidade e partem do princípio da igualdade. A luta pelo direito dos governados parte
de situações específicas que levam em conta as desigualdades, as distinções sociais, as
diferenças de grupos específicos que lutam pelo reconhecimento de determinados
direitos. Falar do direito dos governados “é levar em conta que a política não é a defesa
de nossos direitos contra um poder externo, e sim as lutas travadas dentro de um jogo de
poder” (GROS, 2010, p. 20).
As lutas abordadas até aqui produziram efeitos no interior desse novo quadro
social, político e econômico vivido pelo Brasil. Penso que foi a partir desses movimentos
que pudemos observar algo novo, ainda não vivenciado em nenhum outro momento
histórico do país. Até então, ora visualizávamos o fortalecimento dos direitos políticos,
ora visualizávamos o fortalecimento dos direitos sociais. Em alguns períodos históricos,
como foi o caso da Primeira República do Brasil (1989-1930) e do que chamei aqui de
Nacional-desenvolvimentismo (1945-1964), vivemos a “era dos direitos políticos”, para
usar um termo de Carvalho (2011). Já nos momentos ditatoriais (Estado Novo e Ditadura
Militar) vivemos a “era dos direitos sociais”. Saliento que, até então, não tivemos um
período da história do Brasil em que esses dois conjuntos de direitos se fortalecessem e se
expandiam mutuamente. Somente agora, com a redemocratização e com as lutas travadas
nesse período histórico, podemos perceber que há uma ampliação, expansão ou
proliferação tanto dos direitos políticos, quanto dos direitos sociais. Carvalho (2001, p.
199) diz que, nesse momento histórico, “os direitos políticos adquiriram amplitude nunca
antes atingida” e complementa, dizendo que, nessa época, se “ampliou também, mais do
que qualquer outra de suas antecedentes, os direitos sociais”. Fausto (2002, p. 289),
também vem corroborar com essa compreensão o período “refletiu o avanço ocorrido no
país na área da extensão dos direitos sociais e políticos aos cidadãos em geral e às
chamadas minorias”.
Entre as características da expansão desses direitos sociais, podemos destacar a
proliferação das Políticas de Assistência Social. Penso que seja possível compreender que
tais políticas são resultado das lutas pelo direito dos governados, mas, ao mesmo tempo,
mantêm relações de imanência com a racionalidade política em vigor, o neoliberalismo. É
no bojo dessas tensões que essas se constituem como políticas de Estado. Mesmo que
surjam como resultado das lutas dos governados, são engendradas pela racionalidade
neoliberal que faz uso dessas políticas sociais como instrumento de governamento da
população. Avelino (2010, p. 19) já destacava que a racionalidade configurada “pelo
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liberalismo dos séculos XVIII e XIX, e pelo neoliberalismo de nossos dias, consiste em
indexar o exercício do poder na racionalidade daqueles sobre os quais o próprio poder é
exercício”.
Por isso, não há contradição alguma em afirmar que foi no momento em que
vivemos a abertura política em nosso país que visualizamos as lutas por menos Estado e
por uma maior liberdade política, que o neoliberalismo emergiu no Brasil. Não se trata de
uma contradição a ser resolvida pela lógica da dialética, mas de disparidades que
permanecerão díspares em uma lógica das estratégias. Além disso, não entendo que a
emergência do neoliberalismo seja o resultado apenas dessas lutas por menos Estado,
efetivadas no período da redemocratização. Argumento que a emergência do
neoliberalismo no Brasil vem se gestando no interior dessas tensões e disputas
vivenciadas, já há bastante tempo, entre Estados fortes e Estados fracos, entre governos
interventores e governos frugais. É, portanto, na relação de imanência com essas práticas
que o neoliberalismo encontra terreno fértil para se desenvolver no Brasil.
Não pretendo apontar um período determinado como sendo o ponto de origem
da racionalidade neoliberal brasileira. Antes de focar minha análise em um Governo
específico, na figura de um presidente ou em um determinado plano econômico, penso
que o desenvolvimento desse processo de emergência da racionalidade neoliberal
brasileira pode ser visualizado a partir da consolidação da Nova República no Brasil,
quando princípios neoliberais — estejam eles vinculados ao âmbito econômico, político,
social ou educacional — foram, pouco a pouco, introduzidos na política brasileira e
produzindo efeitos nas formas de governar a vida da população que se mantêm atuantes
até os nossos dias.
Sendo assim, viso trabalhar com o entendimento de que, já desde os primeiros
anos da redemocratização, quando se instala o primeiro Governo civil no Brasil, após 20
anos de Ditadura Militar, possibilitou-se visualizar a presença de alguns princípios
neoliberais no contexto brasileiro. A partir desse entendimento, talvez alguns
questionamentos possam surgir, a saber: Como é possível falarmos em princípios
neoliberais se estamos no auge da democracia brasileira, no período que proporcionou a
ampla discussão e aprovação, em 1988, da nova Constituição, considerada a constituição
mais liberal e democrática do Brasil? Como se pode falar em neoliberalismo, se estamos
diante de um governo que apresenta o social como prioridade, levantando a bandeira do
“Tudo pelo Social”? O que tem o neoliberalismo a ver com as políticas sociais brasileiras?
Quando falamos em neoliberalismo, não estamos falando, ao mesmo tempo, de ausência
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do Estado e, consequentemente, de falta de investimentos no social? Muitos estudiosos
das ciências políticas e sociais apontam que um dos efeitos do neoliberalismo é, sem
dúvida, a falta de investimento no social, a desativação de determinados programas sociais
e a redução do papel do Estado nesse campo. Penso que, diante de tais afirmações,
precisamos esclarecer o próprio entendimento que temos sobre isso que denominamos
racionalidade governamental neoliberal.
Para a grande maioria dos estudiosos políticos, o neoliberalismo é uma teoria
econômica segundo a qual visualizamos a ausência do Estado e a partir da qual se
materializa aquilo que tem sido chamado Estado Mínimo. Em primeiro lugar, este
trabalho não vai entender o neoliberalismo como uma teoria econômica, ou seja, um
corpo teórico próprio constituído por princípios originais e coerentes. Antes disso,
compreende-se o neoliberalismo como um conjunto heterogêneo de proposições práticas.
É muito mais, como ensinou Foucault (2008a), uma forma de vida, do que uma teoria
econômica. Em segundo lugar, precisamos lançar um olhar de desconfiança para essa
compreensão naturalizada de Estado Mínimo, ou da ausência do Estado. De acordo com
Lopes (2009, p. 166), “o abrandamento da presença do Estado não significa o seu
desaparecimento; ao contrário, significa a sua presença em cada prática institucionalizada
ou não”. Isso significa dizer que o Estado, no lugar de desaparecer, prolifera na
sociedade, estabelecendo parcerias e se fazendo presente em diferentes instâncias sociais.
Ora, se entendemos o Estado como um ponto único, irradiando seu poder a partir de
uma instância localizada, então é possível falarmos em um enfraquecimento, uma
diminuição ou um desaparecimento do Estado. Nessa lógica, cabe falar de um Estado
Mínimo. Mas, se entendemos que vivemos em um Estado governamentalizado, onde as
ações, intervenções e práticas de governamento se espalham pelo tecido social, circulando
em diferentes pontos e instâncias da sociedade, nesse caso, não cabe falarmos em um
Estado Mínimo no neoliberalismo. Por isso,
Assim, numa perspectiva foucaultiana, o neoliberalismo não representa a
vitória liberal do horror ao Estado. Ao contrário do que muitos têm dito — aí
incluídos economistas políticos, sociólogos e a mídia —, não há nem mesmo o
retrocesso do Estado, uma diminuição do seu papel. O que está ocorrendo é
uma reinscrição de técnicas e formas de saberes (VEIGA-NETO, 2000, p.
198).

Sendo assim, em vez de falarmos em uma diminuição do papel do Estado no
neoliberalismo, cabe, muito mais, tomando a perspectiva teórica que orienta esse trabalho,
falarmos em um deslocamento no âmbito de suas intervenções, em uma reinscrição de
suas técnicas de governamento. Entretanto, como essas técnicas de governamento se
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reconfiguram em uma lógica neoliberal? Para responder a essa questão, os estudos de
Foucault podem nos ajudar consideravelmente. Ele mostrará, principalmente no decorrer
do curso proferido em 1979 no Collège de France, o Nascimento da biopolítica, que a ação do
Estado no neoliberalismo se realiza, cada vez mais, não por intervenções econômicas,
mas por intervenções sobre o social. Foucault deixa isso bastante claro, quando diz:
[...] vocês veem que a intervenção governamental — e isso os neoliberais
sempre disseram — não é menos densa, menos frequente, menos ativa, menos
contínua do que num outro sistema. Mas o que é importante é ver qual é agora
o ponto de aplicação dessas intervenções governamentais. O governo — nem
é preciso dizer, já que se está num regime liberal — não tem de intervir sobre
os efeitos do mercado. [...] o neoliberalismo, o governo neoliberal não tem de
corrigir os efeitos destrutivos do mercado sobre a sociedade. Ele não tem de
constituir, de certo modo, um contraponto ou um anteparo entre a sociedade
e os processos econômicos. Ele tem de intervir sobre a própria sociedade em
sua trama, em sua espessura. [...] Vai se tratar portanto, não de um governo
econômico, como aquele que sonhavam os fisiocratas, isto é, o governo tem
apenas de reconhecer e observar as leis econômicas; não é um governo
econômico, é um governo de sociedade (FOUCAULT, 2008a, p. 199).

Constata-se, a partir dessas palavras, por que, desde a emergência do
neoliberalismo no Brasil, aquilo que observamos não é o enfraquecimento das políticas
sociais, mas um movimento de proliferação dessas políticas e de expansão de uma
variedade de programas sociais pelo território brasileiro. A proliferação das Políticas de
Assistência Social ocorre numa relação de imanência com a emergência da inclusão como
um imperativo de Estado, como uma regra do próprio neoliberalismo. Isso pode ser
visualizado nos discursos destacados na epígrafe desta seção, quando os três primeiros
Governos, aqui em discussão, destacam que se tem “buscado incessantemente a paz, o
diálogo, o bem-estar social e a felicidade de todas as famílias brasileiras” (SARNEY, 1988);
“a salvação de nossas crianças depende essencialmente do esforço de todos e de cada um dos
brasileiros” (COLLOR DE MELLO, 1990). “Este Governo, dure o tempo que durar, será o
Governo de todos” (FRANCO, 1992) [Grifos meus]. Temos, nesse ponto da discussão e
análise, a presença do discurso da inclusão por meio da ideia de que todos brasileiros
devem fazer parte das políticas, dos programas e das propostas dos Governos. A ideia de
assegurar a participação de todos, de garantir a acesso de todos às políticas
governamentais faz com que a inclusão comece a emergir em nosso país como um
imperativo que inicialmente se estrutura pelo viés da inclusão social. Os discursos da
inclusão escolar são posteriores aos discursos da inclusão social no Brasil. Podemos dizer
que os discursos da inclusão social, que emergem no decorrer dos três primeiros
Governos desse período histórico, dão condições para que políticas de inclusão escolar
possam se constituir, principalmente, a partir do Governo FHC.
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A partir do exposto, podemos compreender então que existe uma relação de
imanência entre a emergência do neoliberalismo brasileiro, a constituição da inclusão
(social) como um imperativo de Estado e o fenômeno de proliferação das Políticas de
Assistência Social em nosso país. Tal fenômeno não fica restrito apenas ao slogan do
“Tudo pelo social!”. Conforme o neoliberalismo vai se estruturando e se fortalecendo no
país mais e mais políticas e programas sociais são criados e ampliados como uma
estratégia própria do neoliberalismo. Dessa maneira, tais políticas podem ser
compreendidas como estratégias da racionalidade neoliberal que pretendem intervir, não
sobre o âmbito econômico, mas sobre âmbito social, em sua espessura, em sua trama, em
seus problemas. Como vimos, é sobre a sociedade mesma que o neoliberalismo procura
intervir: “Ele fará exatamente da sociedade o alvo e o objeto da prática governamental”
(FOUCAULT, 2008a, p. 200). Por essas razões, o neoliberalismo não pode ser
compreendido como a ausência do Estado. Possível é dizer que estamos diante de um
Estado Mínimo no que se refere às intervenções sobre o âmbito econômico, mas de um
Estado Máximo, no que se refere às intervenções sobre a sociedade mesma. Temos, por
conseguinte, aquilo que os alemães chamavam Gesellschaftspolitik: uma política de
sociedade.
O desenvolvimento dessa política de sociedade pode ser visualizado em algumas
iniciativas que contribuem para a estruturação da Assistência Social no campo da
Seguridade Social. A primeira delas é a reestruturação da Secretaria de Assistência Social
do Ministério da Previdência e Assistência Social, já em 1986. Além disso, outra iniciativa
importante foi a aprovação, em 6 de junho de 1986, do I Plano Nacional de
Desenvolvimento da Nova República (I PND NR), que delimitava três metas globais: o
crescimento econômico, as reformas e o combate à pobreza. Primeiramente, o plano
apresentava levantamentos sobre a realidade do país e as condições de vida da população
brasileira, apontando como “inaceitáveis as condições de vida da maioria do povo, em um
país com o potencial e dimensão do Brasil” (BRASIL, 1986 p. 51). Conforme afirma
Mestriner (2008, p. 190), esse momento foi “profícuo na elaboração de diagnósticos,
estudos e propostas, não só no interior do Estado, mas principalmente promovidos pelas
categorias profissionais e organizações da sociedade civil”. Por isso, após diagnosticar a
miséria, a pobreza e as desigualdades sociais que ainda assolavam o povo brasileiro, o
plano, com o intuito de modificar esse quadro, previa a aplicação de recursos federais em
programas sociais, vinculados às áreas da saúde, da alimentação, da habitação, da
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educação, do trabalho etc. No quadro a seguir, está enumerada uma série de práticas e
estratégias desenvolvidas para alcançar as metas expostas no I PND NR.
O Governo Sarney com o discurso de “tudo pelo social” cria uma secretaria de Ação Comunitária,
vinculada diretamente a presidência da República que se volta basicamente para programas de
distribuição de tíquetes de leite às populações pobres das periferias das cidades (FALEIROS, 2011, p. 77).
Institui também o Programa de Prioridades Sociais que atende “as populações de baixa renda, atuando
nas áreas de nutrição, saúde, educação, saneamento, habitação, transporte de massa, justiça e segurança
pública [...]” (SARNEY, 1987, p. 525).
Em relação às prioridades na área da alimentação e nutrição, cinco programas foram previstos para 1986:
O PAP [Programa de Abastecimento Popular]; o Programa de Suplementação Alimentar (PSA); o PNAE
[Programa Nacional de Alimentação Escolar]; o Reforço Alimentar ao Programa de Creches da LBA e o
Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes (PNLCC), o qual se constituía na principal inovação
da Nova República (VASCONCELLOS, 2005, p. 446).
O Governo promove um programa de encaminhamento de crianças para o trabalho, concedendo
isenções aos empregadores de suas obrigações para com a previdência Social, política denominada
“Programa Bom Menino” destinada à iniciação ao trabalho do menor assistido com idade se 12 a 18 anos
(FALEIROS, 2011, p. 77).
Além desses Programas, no âmbito da Educação, pode-se destacar:
Programa Educação para Todos, caminho para a mudança- objetivava a universalização do ingresso e
permanência da criança de 7 a 14 anos na Educação Básica, pretendia vencer o analfabetismo e
proporcionar um atendimento educativo em crescentes níveis de qualidade.
Programa Melhoria do Ensino de 2.º Grau- objetivava a oferta quantitativa e qualitativa do nível de
ensino de 2º grau, oferecendo aos alunos um sólido embasamento cultural, desenvolvimento de aptidões
e aquisição de habilidades específicas.
Programa Ensino Supletivo- previa a ampliação de ofertas de cursos por um dever de justiça social para
aqueles das camadas socialmente desfavorecidas.
Programa Nova Universidade- pretendia a excelência acadêmica, a formação de consciência crítica
nacional e a redução da dependência científica e tecnológica do país.
Programa Desporto e Cidadania- objetivava universalizar a Educação Física e o desporto, conscientizar a
comunidade sobre a importância do esporte para a saúde e envolver a iniciativa privada na organização de
competições desportivas.
Programa Novas Tecnologias Educacionais- previa o fortalecimento das emissoras educativas de rádio e
televisão, o apoio à informática na educação e do cinema educativo.
Programa Nacional do Livro Didático- distribuição, em 1985, de 37 milhões de livros a 25 milhões de
alunos;
Programa de Material Escolar- distribuição de módulos e materiais escolares básicos, aos alunos carentes
de 1.ª a 4.ª séries do 1.º grau.
Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico – PROTEC – objetivava melhorias nas escolas
técnicas e implantação de novas unidades com cursos técnicos e agrotécnicos, em convênio com estados
e municípios do país.
(Informações retiradas do I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nona República – IPND-NR,
BRASIL, 1986).
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Por mais que a Assistência Social ocupe lugar de destaque nesse momento,
fazendo valer a bandeira do “tudo pelo social”, a variedade de programas contidos no
Plano de Desenvolvimento da Nova República marca a fragmentação na implementação
das políticas sociais brasileiras nesse período. Além disso, “o governo da Nova República
acaba optando por investir no curto prazo, em ações assistenciais de emergência”
(MESTRINER, 2008, p. 188). Embora diante dessas críticas, é visível, aqui, um governo
que se preocupa em intervir sobre o social por meio da variedade de programas que são
estruturados e colocados em funcionamento. Todos esses programas podem ser vistos
como “ações de inclusão que visam trazer para a normalidade partes da população
ameaçadas pela miséria, pela doença, pela deficiência, pela falta de previdência, pela falta
de escola etc.” (LOPES, 2009, p. 160).
O discurso da inclusão também se faz presente no texto da nova constituição,
denominada de Constituição Cidadã. Esta foi um marco importante para a consolidação
da Assistência Social, porque a insere no âmbito da seguridade social brasileira
estabelecendo no artigo 194.º que “A seguridade compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 2013, p. 135). Com essa
linguagem, a Assistência Social ganha legitimidade na esfera estatal como uma estratégia
de enfrentamento à pobreza. Além disso, a nova Constituição estabelece que:
Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme
dispuser a lei (BRASIL, 2013, p. 142).

Não por acaso, é a Constituição de 1998 que introduz a Assistência Social no
âmbito da Seguridade Social. Para Foucault (2008a, p. 278), “a função da regra social, da
regulamentação social, da Seguridade Social no sentindo amplo do termo deve ser a de
garantir pura e simplesmente a não exclusão”. Vale lembrar que a inclusão, ou a regra da
não exclusão, foi apontada pelo autor como a função primordial da Seguridade Social. Tal
princípio aparece no texto da Constituição mais liberal que o nosso país já construiu e, ao
mesmo tempo, funciona como a regra que mobiliza o jogo econômico de um Estado
Neoliberal. Com fundamento nisso, podemos pensar que a Constituição Cidadã, ao trazer
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a assistência para o âmbito da Seguridade Social, garante uma série de direitos sociais e
políticos, e, concomitantemente, reafirma o princípio neoliberal da não exclusão, ou a
inclusão como um imperativo do Estado. Identificam-se, novamente, as conexões
heterogêneas entre a racionalidade dos governados e a racionalidade governamental.
Podemos visualizar, disso que se examinou até aqui, que existem dois aspectos
neoliberais os quais organizam uma nova forma de governo: o primeiro princípio referese à regra da não exclusão ou da inclusão como imperativo de Estado; o segundo, a um
governo que age sobre o social e não diretamente sobre o econômico. Trata-se, como
vimos, de um governo de sociedade. No entanto, apenas isso não é suficiente para que
possamos visualizar o neoliberalismo em operação nesse momento da história do Brasil.
Analisar o papel que o setor privado assume nessa época pode contribuir para que
compreendamos como essa nova racionalidade se engendra e se afirma no país. O I Plano
Nacional de Desenvolvimento da Nova República deixa isso muito claro quando destaca
que
Este governo parte da tese de que cabe ao setor privado o papel de destaque
na retomada do crescimento. O Estado retorna, portanto, às suas funções
tradicionais, que são a prestação dos serviços públicos essenciais e as
atividades produtivas estratégicas para o desenvolvimento nacional de longo
prazo e complementares à iniciativa privada (BRASIL, 1986, p. 9).

Assim, o setor privado passa a ser entendido como parceiro do Estado,
funcionando como vetor ou propulsor do crescimento econômico do país. Já ao Estado
cabem as funções essenciais de prestação de serviços básicos. Além disso, o I PND NR
também apontava para a possibilidade de privatizações, focalizando que:
[...] o saneamento do setor público requer amplo programa de privatização e
democratização do capital das empresas estatais. Sem comprometer os setores
estratégicos, que, por decisão política da sociedade devem permanecer nas
mãos do Estado, o governo vai extinguir órgãos desnecessários, sanear e
capitalizar as suas empresas e, finalmente, privatizar aquelas que passaram para
o setor público, mas não se enquadram nas suas atividades típicas (BRASIL,
1986, p. 10).

Mesmo que as privatizações nesse período não se constituíssem em uma
ampla reforma do Estado, é reconhecível uma primeira fase101 das privatizações no Brasil,
a qual ocorreu, segundo Marco Antônio de Souza Carvalho (2001, p. 3), “ao longo dos
anos 80 e foi marcada pelas ‘reprivatizações’ de empresas que tinham pertencido ao setor
privado e posteriormente incorporadas à carteira do BNDES”. Temos, afinal, um
primeiro movimento das privatizações no Brasil que anuncia, já nos primeiros anos da

Segundo o autor, a segunda fase das privatizações ocorreu no Governo de Fernando Collor
de Mello, a partir de 1990, e a terceira fase, no de Fernando Henrique Cardoso.
101
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Nova República, a entrada em cena de uma nova racionalidade política no país. Com isso,
podemos compreender que a presença de alguns princípios neoliberais nessa época se
constitui como condições de possibilidade para a emergência do neoliberalismo no Brasil.
Segundo Hotz (2008, p. 157), podemos assistir a “o ‘prelúdio’, já a partir de 1985, daquilo
que seria enfatizado na década de 1990 como a ‘crise do Estado’ brasileiro, levando
ajustes estruturais de cunho neoliberal”. Obviamente, essa “onda neoliberal” se intensifica
nos anos posteriores, mas, em 1985, já vemos uma espécie de embrião de novas formas
de governar, estruturadas no interior de uma racionalidade política neoliberal.
Outro aspecto importante a ser observado é a proliferação de programas
assistenciais que pretendem investir na formação, qualificação e educação do povo
brasileiro, evidenciando a necessidade de investimento em capital humano, uma noção
proveniente do neoliberalismo norte-americano, da Escola de Chicago, mas que se
encontra marcadamente presente nas políticas brasileiras. Tal noção, como já mencionado
neste trabalho, compreende que as competências e habilidades de cada indivíduo são um
tipo de capital, o seu próprio capital, que deve ser permanentemente melhorado,
qualificado, intensificado. De acordo com López-Ruiz (2007, p. 184) “o capital, conceito
necessariamente abstrato, passa a se apresentar coberto com roupas humanas; [...]
concretiza-se não em dinheiro ou mercadorias, mas em atributos humanos; o capital é
investido de formas humanas”. A preocupação de investimento nesse capital humano
deve começar cada vez mais cedo, o que faz do jovem e da criança o alvo principal de tais
políticas. Não por acaso, percebe-se a quantidade de programas vinculados à área
educacional e direcionados as crianças e jovens do país. O investimento em capital
humano desde a mais terna idade fica evidenciado no pronunciamento do presidente José
Sarney, quando faz alusão ao “Programa Primeiro, a Criança”:
Primeiro, a Criança — o Brasil começa na criança, programa que anuncio
neste momento, quando se instala o Conselho Administrativo da Legião
Brasileira de Assistência — é o maior plano de desenvolvimento social básico
a ser adotado no País. [...] Este plano fundamenta-se diretamente na opção pelos pobres,
marca de um governo que quer ver solucionado o problema social, problema que agride as
forças do País naquilo que ele apresenta de mais promissor — a sua infância
(Pronunciamento do Presidente José Sarney, em 28 de agosto de 1985) [Grifos
meus].

Dentro desta lógica, a Educação assume um papel chave, pois o
investimento em capital humano passa a se concretizar por meio de investimentos
educacionais. Isso já ficava claro nas palavras do economista americano Theodore Schultz
(1973, p. 63) quando afirmou que “o investimento na instrução é a maior fonte de capital
humano”. Parece que, pouco a pouco, as políticas brasileiras entram nessa lógica e criam
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programas de investimento em capital humano, principalmente considerando a
necessidade de investir na infância como uma estratégia de prevenção para os futuros
males que podem acometer a população. Esses programas-investimentos, presentes no
Governo Sarney, estendem-se para os Governos posteriores, sendo reafirmados por
Collor quando assume a presidência da república em 1990 sob o discurso de construir um
“Brasil Novo”. Novamente é a criança o alvo dos investimentos e dos programas
desenvolvidos. Em reunião Ministerial sobre os direitos da Criança, o discurso do então
presidente Collor de Melo, expressa a racionalidade política em vigor:
Estou convocando a Nação, cada brasileiro, a engajasse de corpo e alma na
luta pela criança. Precisamos de todos: do cidadão, das famílias, das igrejas e
organizações religiosas, dos empresários, dos trabalhadores, dos partidos
políticos, dos organismos representativos da sociedade, dos veículos de
comunicação. O Brasil, enfim, tem de se conscientizar de que ou salvam-se as crianças ou
perde-se o País (Pronunciamento do presidente Fernando Collor de Mello, em
31 de maio de 1990) [Grifos meus].

Aqui vemos os princípios neoliberais se potencializarem. De um lado, a
permanência e a continuidade dos investimentos em capital humano, principalmente no
capital humano da criança, que chamei neste trabalho de investimento em capitais-infantis.
De outro lado, já podemos visualizar outro aspecto das políticas neoliberais, qual seja: a
divisão de responsabilidades com a sociedade civil. Collor, em diferentes momentos,
assim como muitos presidentes posteriores a ele, convoca a todos para se
responsabilizarem pelos problemas do país, compartilhando as responsabilidades do
Estado, mesmo nos setores mais básicos como é o caso da Educação. Durante o seu
discurso no lançamento do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, esses dois
princípios neoliberais — o investimento em capital humano e o compartilhamento de
responsabilidades estatais com a sociedade civil — ficam bastante evidenciados.
O Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania não é um produto
acabado que o Governo entrega à sociedade. Trata-se de um projeto de
mobilização do país para a vitória nessa guerra que nunca fomos capazes de
vencer. Lançamos agora uma estratégia que rejeita a cultura das dádivas do Estado e
obedece a idéia democrática de que quem muda a Nação não é o Governo, mas sim o povo.
Vamos fazer um trabalho que leve em conta as especificidades de cada região,
de cada estado e, por que não, de cada município. Vamos acabar com os
procedimentos uniformes ditados de Brasília. Porque a realidade não é
uniforme. Uniforme deve ser apenas a vontade de mudar, pois nenhum
segmento da população brasileira pode sentir-se satisfeito com o que temos.
Todos queremos um Brasil melhor, um Brasil novo (Pronunciamento do Presidente
Fernando Collor de Mello, em 11 de setembro de 1990a) [Grifos meus].

Para que o sonho de um Brasil Novo pudesse se concretizar, os investimentos nos
capitais-infantis, por meio da educação, continuavam a povoar os discursos políticos do
Governo e os programas desenvolvidos nesse período. Alcançamos, com isso, o
entendimento de que a educação funciona como uma alavanca para a concretizar esse
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sonho. Ela se apresenta como a salvadora dos problemas sociais ou até como a estratégia
por meio da qual se construirá um Brasil melhor, um Brasil Novo. Contudo, para que isso
possa vigorar, não basta falar apenas na universalização do acesso à Educação, discurso
que já se encontrava presente em diferentes momentos anteriores, mas é necessário
abordar a qualidade da Educação, termo que começa a aparecer nos textos
governamentais de época.
O Plano de Ação do Governo para o período de 1990-1995, já fazia menção à
qualidade da Educação, tema que foi amplamente discutido em ciclos de estudos em que se
reuniram “renomados educadores brasileiros, administradores dos diversos sistemas de
ensino e estudiosos em geral, inclusive representantes do empresariado” (Brasil/MEC,
1990). Tais ciclos de estudos culminaram na realização de um seminário nacional, em
1991, que tinha como tema central “Qualidade, eficiência e equidade na Educação
Básica”. Com a emergência da noção de qualidade no âmbito educacional, vê-se a
necessidade de criar instrumentos que possam medir essa qualidade, o que faz emergir as
avaliações de larga escala em nosso país102. Segundo Fonseca (2009, p. 166), a Educação
começa a se moldar “segundo a nova estrutura de Estado que se instalava no Brasil e que
afirmava a hegemonia política do neoliberalismo, com suas estratégias e controlado por
sistemas nacionais de avaliação e de fiscalização”.
O discurso da qualidade da Educação e o incremento das avaliações em larga
escala tem continuidade no Governo Itamar Franco, mesmo que em alguns aspectos este
tente se distanciar do seu antecessor. Apesar de tentar imprimir um tom diferenciado à
política educacional, assim como em outros aspectos das ações governamentais, esse
período não se constitui como uma ruptura com os princípios neoliberais. Primeiramente,
o presidente se posiciona contrário às privatizações, mas, como lembra Neves (2000, p.
30), o novo presidente chegou “a privatizar, ao longo de seu governo, duas estatais a mais
do que seu antecessor”. No campo educacional, tem como ministro da Educação Murílio

Sobre o papel que as avaliações em larga escala estão assumindo na atualidade, vale apena ler o
texto de Alfredo Veiga-Neto intitulado Delírios avaliatórios: o currículo desvia para a direita ou um farol para o
currículo. Nesse texto, o autor argumenta que as avaliações em larga escala vêm se constituindo em um farol
para o currículo, ou seja, tudo é curricularmente organizado a fim de atender as exigências impostas pelas
avaliações em larga escola. Segundo o autor: “O que me parece deveras interessante e sintomático é o atual
deslocamento das práticas curriculares no sentido de privilegiar a avaliação. Recorrendo ao sequenciamento
curricular que sai do planejamento, passa pela execução e chega à avaliação, pode-se dizer que atualmente
estamos assistindo a um forte deslocamento de ênfase para o lado direito dessa sequência. Em outras
palavras, estamos assistindo a um desvio à direita. Com a expressão desvio à direita, quero ressaltar não apenas
um deslocamento de ênfases, mas, também e ao mesmo tempo, uma quebra e reorganização da sequência
tradicional nas operações curriculares (planejamento — execução — avaliação); tal sequência passa a ser
avaliação — planejamento — execução. É a avaliação que preside tanto o como, o que, o para quem planejar
quanto o como, o com quais recursos e o quando executar” (VEIGA-NETO, 2013, p. 9) [Grifos do original].
102
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Hingel que elaborou o Plano Decenal de Educação para Todos. No entanto, demonstra
Fonseca (2009, p. 167):
Apesar do tom democrático e autonômico do ministro Hingel, o plano
assumiu as orientações doutrinárias e as metas quantitativas do fórum
internacional, entre elas, a prioridade conferida à ampliação do ensino
fundamental, em detrimento do ensino médio; a previsão de uma série de
ações para a qualidade do ensino, entre elas, a necessidade da implantação de
um amplo sistema de avaliação da Educação Básica, com a finalidade de aferir
a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e de prover informações
para a avaliação e revisão de planos e programas de qualificação educacional.

No decorrer da década de 1990, essas políticas de avaliação em larga escala vão se
consolidando, fato que pode ser observado pela institucionalização do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB). Tudo isso nos mostra o quanto que o Brasil vai
estruturando suas políticas e seus programas com bases na nova racionalidade política que
se instala e que já se apresentava bastante disseminada mundialmente. Isso não depende
da vontade particular de determinados governantes, pois, mesmo querendo escapar dessa
“onda neoliberal”, acabam sendo produzidos pelas verdades que circulam nesse momento
histórico específico. Tais verdades giram em torno de uma educação de qualidade para
todos que precisa ser medida por instrumentos avaliativos que possam mensurar os
capitais-infantis, responsáveis pelo futuro do Brasil. Para aqueles capitais humanos que não
passaram pela educação, ou que apresentam algum entrave para o desenvolvimento e
crescimento do país, não apenas o campo da Educação é convocado para intervir, mas
também as políticas sociais.
No decorrer desse período — entre 1989 e 1994 — podemos visualizar a
constituição de algumas práticas importantes, principalmente no que se refere aos marcos
legais para esse campo. Temos a Criação do Ministério de Bem-Estar Social, em 1989, o
desenvolvimento do Programa Minha Gente, programa de distribuição de cestas básicas e
a aprovação, em 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei
8.069, para citar algumas iniciativas desse período. Um dos marcos mais importantes para
a história da Assistência Social no Brasil, a constituição da sua Lei Orgânica, começa a ser
discutida nesse período, mas acaba por ser vetada pelo então presidente, em setembro de
1990, sobre a argumentação de que há “dispositivos contrários aos princípios de uma
assistência social responsável, que se limite a auxílios às camadas mais carentes da
população, sem, contudo, comprometer-se com a complementação pecuniária e
continuada de renda, papel este de uma ação voltada à maior disponibilidade de emprego
e salários dignos” (COLLOR DE MELLO, 1990, apud SPOSATI, 1991, p. 88). Podemos
notar o quanto essa argumentação está vinculada com a ideia de responsabilizar cada
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indivíduo por sua própria existência. Mesmo em se tratando de Políticas de Assistência
Social, estas só devem ser acionadas quando muito necessário, pois, antes disso, outras
estratégias precisam ser desenvolvidas para investir nos sujeitos e torná-los capazes de
gerenciar suas próprias vidas, não dependendo eternamente dos benefícios sociais do
Governo. Talvez possamos encontrar, enfim, uma das condições para que a estruturação
das chamadas condicionalidades, impostas pela grande maioria dos programas de
assistência social na atualidade. Ainda não encontramos, nesse período histórico, a
existência de políticas de transferência monetária condicionadas, uma vez que as políticas
assistenciais estavam pautadas ainda pela distribuição de cestas básicas. De qualquer
modo, a argumentação do presidente para o veto da Lei Orgânica de Assistência Social, já
traz indícios de que essas condicionalidades estavam perto de se estruturar em nosso país,
algo ocorrerá no Governo FHC. Ao fim e ao cabo, o que é preciso considerar é o fato de
que a Lei Orgânica de Assistência Social foi vetada pelo então presidente Collor sob a
alegação de que ela produziria uma gama de sujeitos dependentes do Estado.
O veto da Lei Orgânica não foi o único ataque que sofreu a Assistência Social no
Governo Collor. Os escândalos de corrupção, que começam a aparecer já em 1991, que
envolviam diretamente o presidente, a primeira-dama e vários familiares, também
mostram os impactos negativos esse campo. Basta lembrar que a primeira-dama, Rosane
Collor, se encontrava à frente da LBA, órgão federal com orçamento anual que girava em
torno de um milhão de dólares. Averiguaram-se, nesse momento, problemas graves
como: verbas milionárias da LBA desviadas para membros da família Malta, obras
assistenciais fantasmas recebendo milhões de cruzeiros, cestas básicas superfaturadas, isso
para citar alguns dos esquemas de corrupção no campo da Assistência Social. Assim, de
acordo com Mestriner (2008, p. 205), “a FLBA, um dos maiores organismos de
assistência social do Governo Federal, foi desmoralizada e praticamente destruída” e não
havia condições para se colocar em pauta novamente a aprovação da Lei Orgânica de
Assistência Social. Após os escândalos e o impeachment do presidente Fernando Collor de
Melo 103 , a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS — Lei n.º 8.742), finalmente
consegue sua aprovação, após algumas alterações, em 07 de dezembro de 1993. Tal
De acordo com Fausto (2002, p. 191) “Em pouco tempo, as acusações de uma corrupção
governamental avassaladora, a partir das denúncias formuladas pelo próprio irmão de presidente — Pedro
Collor —, levaram a Câmara de Deputados a votar o afastamento de Collor, em setembro de 1992, até que
o Senado julgasse um pedido de impeachment. O andamento das investigações, acompanhado pela TV em
todo o país, e a mobilização dos jovens de classe média, que saíram às ruas para exigir o impeachment,
prenunciaram que Collor nunca mais voltaria à Presidência. Certo da derrota, ele renunciou ao cargo em
dezembro de 1992. Mesmo assim foi julgado culpado, pelo Senado, por crime de responsabilidade e teve
seus direitos políticos suspensos por oito anos”.
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aprovação é um marco para a Assistência Social no Brasil, uma vez que extingue o antigo
Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), criado em 1938 e institui o Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), em vigor, ainda, nos dias de hoje.
Muitas das iniciativas desenvolvidas por esses primeiros Governos do novo
período democrático do Brasil, reaparecem, se fortalecem e até mesmo proliferam nos
Governos posteriores. O social continua sendo o objeto das intervenções
governamentais, pois, como vimos, trata-se de um governo de sociedade. Além disso, o
capital humano também permanece como o alvo de investimentos, principalmente de
investimentos educacionais que agora aparecem condicionados aos programas sociais e às
estratégias de transferência de renda à população carente. Tudo isso continua sendo
regulado pelo imperativo da inclusão, a regra máxima do neoliberalismo: regra da não
exclusão. Parece-me que estamos diante de um refinamento das estratégias neoliberais
que agora articulam o social e o educacional, de uma forma ainda não vista na história do
Brasil. Nesse novo processo de articulação, o educacional assume um papel chave, porque
é por meio desse que as ações de intervenção sobre o social se desenvolvem e
conseguimos investir em capitais humanos modificando, assim, a sociedade. Isso se
concretiza com a melhora da qualificação da população brasileira por meio das
competências, habilidades e aprendizagens oportunizadas e produzidas em cada sujeito da
população, ou que cada sujeito, agora, produz para si próprio. Dessa forma, é perceptível
que a centralidade assumida pela Educação na sociedade atual se desenvolve por meio da
centralidade na noção de aprendizagem. Não é mais a instrução ou o ensino que está no
centro, mas a aprendizagem. Nas palavras de Noguera-Ramirez (2011, p. 230),
Pode-se dizer que a Modernidade se inaugurou nos séculos XVI e XVII como
‘sociedade do ensino’, hoje se estaria fechando sob a forma de uma ‘sociedade
da aprendizagem’, e teríamos, assim, uma grande virada: da ênfase inicial no
‘ensino’ e na ‘instrução’ para a ênfase na ‘aprendizagem’ e, simultaneamente, da
‘Didática’ para as ‘tradições pedagógicas’. Assim, se os conceitos de doctrina e
disciplina governaram as reflexões pedagógicas durante a Idade Média; se institutio
e eruditio dominaram o pensamento pedagógico dos séculos XVI e XVII; se
educação, instrução e Bildung prevaleceram entre o fim do século XVIII e o fim do
século XIX, o conceito de aprendizagem (learning) será o conceito preponderante
do século XX e, segundo parece, dos primórdios do século XXI.

O autor afirma que a aprendizagem é a forma do governamento pedagógico na
Contemporaneidade. As práticas de governamento não se dirigem mais para o cidadão,
mas para o aprendiz, ou como ele denomina, para o “Homo discentis”. Na esteira dessas
discussões, Simons e Masschelein (2008, p. 191) afirmam que “um amplo campo de
atividades humanas, desde a criança, sexo, alimentação, ou comunicação, até viagens e
utilização do tempo livre, ser um cidadão e um trabalhador, são consideradas como
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baseadas em competências, que dizer, como atividades que requerem uma aprendizagem
prévia”. É quando o conceito de aprendizagem assume essa centralidade na sociedade, ou
seja, quando podemos falar em uma sociedade da aprendizagem, que os programas sociais
começam a funcionar por meio de condicionalidades impostas aos sujeitos que têm como
regra principal o investimento em si mesmo, em seus capitais humanos. A regra é simples:
para receber os benefícios dos programas sociais, os sujeitos devem fazer investimentos
educacionais que garantam a construção de aprendizagens — como um processo de
produção de capitais humanos —, capazes de promover o desenvolvimento econômico
tão sonhado pela nação brasileira, ou seja, funcionando como condição para que isso
aconteça. Eis um dos efeitos do neoliberalismo brasileiro!
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5.4. Sociedade da aprendizagem, capital humano e a proliferação dos
programas sociais no território brasileiro: efeitos da racionalidade
política contemporânea
Se nós quisermos ter um país com menos pobreza, se nós quisermos um país com menos desigualdade,
se nós quisermos um país com mais capacidade de se realizar como nação, a variável fundamental é a
educação (Pronunciamento do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 9 de julho de 1997) [Grifos
meus].
Quero dizer que, do meu ponto de vista, a questão mais importante do Brasil é esta: toda criança na
escola. Acredito que essa questão da criança na escola não se resolve só pelo Governo. Tem que ser a
sociedade. Todo mundo tem que estar junto. [...] Não acredito que alguém seja contra. Pode ter
prefeitos que não sejam bem entrosados, mas contra não pode haver. Quem estiver contra é porque não
tem consciência social, não tem noção de civismo, não sabe o que é necessário para o Brasil e para a
democracia (Pronunciamento do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 10 de fevereiro de 1998)
[Grifos meus].
Primeiro, esse é um desafio de qualquer Governo nos países pobres do mundo: cuidar da educação da sua
gente, porque não existe exemplo, na humanidade, de nenhum país que conseguiu sair da fase de país
pobre para país rico sem que antes houvesse um forte investimento na educação. A educação é a base
para que, individualmente as pessoas progridam e para que uma nação possa se desenvolver. É por isso
que, para nós, a educação é a condição fundamental para o desenvolvimento do Brasil (Pronunciamento
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 20 de julho de 2005) [Grifos meus].
Hoje, quero dar um abraço cheio de alegria e esperança em todas as mães brasileiras, em especial, nas
que mais sofrem, nas que passam sacrifício para alimentar, criar e educar seus filhos. [...] Não são apenas
palavras de conforto que tenho para as mães mais pobres do nosso país. Quero anunciar, hoje, o
lançamento da ação Brasil Carinhoso, que irá tirar da miséria absoluta todas as famílias brasileiras que
tenham crianças de 0 a 6 anos de idade. O Brasil Carinhoso faz parte do grande programa Brasil Sem
Miséria, que estamos desenvolvendo com sucesso em todo o território nacional. E será a mais
importante ação de combate à pobreza absoluta na primeira infância já lançada no nosso país. O nome
da ação diz tudo: Brasil Carinhoso. É o Brasil cuidadoso, o Brasil que cuida bem do seu bem mais precioso:
as nossas crianças. Que tem carinho e amor por elas (Pronunciamento da Presidente Dilma Rousseff, em
13 de maio de 2012a) [Grifos meus].
Eu acredito que a educação é o grande caminho, uma verdadeira ponte que une de um lado o nosso
combate à pobreza, à miséria e à falta de oportunidade, e de outro, o fato que este país tem que ser um
país que se dedique, mas se dedique com afinco, a criar as condições para ter, cada vez mais, melhores
empregos, ser capaz de inovar, ser capaz de gerar produtos tecnológicos que o coloque no lugar que ele
merece, que é entre as economias desenvolvidas (Pronunciamento da Presidente Dilma Rousseff, em 27
de dezembro de 2012b) [Grifos meus].
BOLSA MÁGICA
A ONU acaba de avaliar o impacto da bolsa-escola implementada em Brasília: 22.415 famílias recebem
um salário mínimo por mês para manter seus 43.983 filhos em sala de aula. O projeto se dissemina pelo
país numa das mais importantes alternativas sociais (Jornal Folha de São Paulo, 6 de agosto de 1997).
UNIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
Atualmente seis programas de repasse de verbas estão divididos em cinco pastas. A unificação agruparia
quatro deles primeiramente — Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Cartão-Alimentação e Vale-Gás — em
um mesmo cartão. O programa ficaria com o nome de Bolsa Família. A estimativa é pagar entre R$50 e
R$95 reais por família (Jornal Folha de São Paulo, 20 de setembro de 2003).
GOVERNO DARÁ BOLSA PARA CURSO TÉCNICO
Alunos do Ensino Médio de Escolas Estaduais e trabalhadores receberão bolsas do Governo federal para
cursos profissionalizantes. A medida foi anunciada ontem no lançamento do PRONATEC (Programa
Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego) (Jornal Folha de São Paulo, 29 de abril de 2011).
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Educação é a palavra chave! Os discursos selecionados para abrir esta seção
marcam o lugar de destaque atribuído à educação nessa nova racionalidade política. Com
a emergência do neoliberalismo brasileiro, a educação, como uma estratégia de
investimento e produção de capitais humanos, fornece as condições necessárias para que
cada indivíduo possa melhorar suas condições de vida e, consequentemente, possa
contribuir para o crescimento da nação. Esses discursos apresentam-se em estreita
sintonia com os princípios neoliberais, já presentes em nosso país, desde a abertura
política. Naquele momento, os discursos de valorização da educação e da necessidade de
investimento em capital humano, principalmente, em capitais-infantis, já se faziam
presentes, por meio da necessidade de acesso de todos à escolarização e também pela
emergência do discurso de qualidade da Educação, que motivou a necessidade de uma
avaliação contínua e em larga escala. Além disso, as intervenções sobre o social (governo
de sociedade) e o imperativo da inclusão como regra do neoliberalismo, também já
estavam em pleno funcionamento. Apesar de tudo isso, parece que, nesse momento, um
novo fenômeno se esboça no Brasil e novas estratégias para governar a população
também emergem.
Podemos caracterizar esse novo fenômeno como uma “obsessão contemporânea
pela educação” ou como um processo de educacionalização do social, pelo qual os problemas
sociais, econômicos, de saúde, de desemprego, se tornam problemas educacionais ou,
pelo menos, podem ser solucionados por meio da educação. A educação se torna a
solução proposta para essa gama de problemas, independente da amplitude que eles
possam assumir, justamente porque é a partir dela que os sujeitos poderão produzir
conhecimentos úteis para gerenciar suas próprias vidas e os riscos da sua própria
existência. Para Simons e Masschelein (2008, p. 193), “a educação poderia ser considerada
como uma indústria do conhecimento” e é partir dessa indústria que se produz as
condições necessárias para a resolução de problemas que atingem a sociedade nas mais
diversas áreas. Sob esse ângulo de vista, a aprendizagem é a possibilidade de renovar essa
base de conhecimentos, qualificando o capital humano, considerado como condição para
o desenvolvimento econômico de uma nação. Há, nesse aspecto, consoante Simons e
Masschelein (2008), uma “capitalização da aprendizagem”, ou seja, uma forma de vida
que transforma a aprendizagem em capital, pois os processos de aprendizagem são
processos que agregam valor ao capital humano existente. Tudo isso, claro, articula-se
estritamente com a racionalidade neoliberal, está imbricado nela, é imanente a ela, é
produzido por ela, ao mesmo tempo, que a produz. Podemos pensar que é precisamente
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quando a racionalidade neoliberal se encontra em funcionamento em nosso país fazendo
com que cada sujeito se torne o seu próprio capital, transformando as suas aprendizagens
em capital, que a educação assume uma centralidade na sociedade produzindo uma
educacionalização do social.
Pois bem, nesse novo momento que adentramos nesta seção, encontramos uma
nova forma de articular todos esses processos descritos até aqui: governo de sociedade,
imperativo da inclusão, investimentos educacionais como investimentos em capital
humano e educacionalização do social. Essa nova forma de articulação desses processos se faz
por meio de uma nova estratégia colocada em prática pela racionalidade neoliberal: tratase do que podemos chamar Programas de Transferência de Renda Condicionada. Tais
programas se instalam no Brasil a partir de 1995 e se estendem, consideravelmente, até os
nossos dias. Por meio do funcionamento destes, é possível serem visualizadas as
intervenções produzidas sobre o social mediante o repasse de bolsas (um valor em
dinheiro repassado diretamente para o beneficiário) e das condicionalidades que impõem
aos sujeitos determinadas formas de conduzir suas condutas na sociedade, a fim de que
possam continuar recebendo o benefício. Prioritariamente, a condução de condutas gira
em torno dos investimentos educacionais que cada um deve fazer para produzir um bom
capital humano que, futuramente, possa tornar-se independente dos benefícios
governamentais e contribuir com crescimento do Estado. Eis a educação aparecendo
como solução para problemas como a fome, a miséria, o desemprego etc. Eis a
educacionalização do social. Cumpre reiterar: enquanto o sujeito não conseguir tornar-se
independente do Estado por meio da educação, o Governo transfere renda para algumas
parcelas da população brasileira, consideradas como extremamente pobres, com o intuito
de incluí-las na sociedade, sobretudo, nas redes de consumo e competição que regulam a
lógica neoliberal na Contemporaneidade. Temos, então, pela criação dos Programas de
Transferência de Renda Condicionada, uma nova forma de articulação desses princípios
neoliberais — governo de sociedade, investimentos educacionais como investimentos em
capital humano, educacionalização do social e imperativo da inclusão —, que vimos em
funcionamento no caso brasileiro.
Jorge Augusto Paz (2010), economista argentino, analisa a implementação dos
grandes programas dirigidos à pobreza (PDPs) e anuncia que foi durante o fim da década
de noventa e no princípio dos anos 2000 que tais programas, englobados sob a
denominação de estratégias para a redução da pobreza (ERP) e de programas de
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transferência condicionada (PTC), se desenvolveram na América latina e no Caribe104. De
acordo com o autor:
Os programas que condicionam as transferências monetárias a determinados
comportamentos das pessoas ou lugares podem ser precisados como ações
desenvolvidas pelos Estados consistentes em transferir dinheiro a
determinados setores da população definidos por alguns critérios, e sujeitar
essa transferência a que os indivíduos beneficiários (pessoas ou lugares) façam
algo em troca (PAZ, 2010, p. 64).

Esses programas, que condicionam a transferência de renda a
determinados comportamentos que os sujeitos beneficiários devem produzir na
sociedade, começam a ser discutidos no Brasil por volta de 1991. São implementados em
1995, em alguns municípios e estados brasileiros, expandindo-se, em nível nacional, a
partir de 1996, quando podemos citar como exemplo, o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI), criado já no primeiro mandado do presidente Fernando
Henrique Cardoso. A partir desse momento, há uma proliferação de programas desse tipo
que apresentam um novo enfoque para a proteção social brasileira. Podemos dizer que se
trata de uma proteção social condicionada. Tais programas, por impor condições e
exigências aos seus benificiários, apresentam algumas diferenças na relação com os
programas até então desenvolvidos no país. Estes, como vimos anteriormente, agiam de
forma fragmentada e investiam em curto prazo. Agora, mesmo que a fragmentação ainda
perdure por algum tempo, algo que se modificará, em 2003, com a unificação dos
programas sociais por meio da criação do Programa Bolsa Família, os investimentos
produzidos por esses programas têm o intuito de solucionar o problema da pobreza no
país, em curto e longo prazo. Analisando o seu funcionamento, podemos dizer que os
investimentos em curto prazo podem ser caracterizados pelo repasse das bolsas que tem o
intuito de sanar as necessitadas básicas dos sujeitos de forma imediata, ou seja, agindo no
presente. Os investimentos educacionais exigidos como contrapartida, de fato,
investimentos em capitais humanos, funcionam como estratégias que pretendem agir em
longo prazo. É no futuro e não apenas no presente que se está investindo por meio
dessas condicionalidades. De acordo com Vaitsman, Andrade e Farias (2009, p. 732),
A disseminação dos programas de transferência condicionada de renda é parte
dessas mudanças nos sistemas de proteção social, em que o próprio sentido da
assistência social também muda, adquirindo um espectro bem mais amplo,

104 O autor cita alguns Programas de Transferência de Renda Condicionada desenvolvidos nessa
época em países da América Latina. Ele destaca o Programa Famílias pela Inclusão Social (PFIS) na
Argentina que tem por objetivo “promover o desenvolvimento, a saúde e a permanência no sistema
educativo de crianças, e evitar a exclusão social das famílias pobres” (PAZ, 2010, p. 70). Além desse
programa, cita, no México, o Programa Oportunidades e, no Uruguai, o Plano de Assistência Nacional para
a Emergência Social (PANES).
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envolvendo a formação de capital humano e redução da pobreza de longo
prazo, uma virada em relação à assistência social tradicional. [...] Difunde-se a
ideia de que pobreza abrange não apenas baixa renda e consumo, mas também
baixos indicadores de educação, saúde, nutrição e outras áreas do
desenvolvimento humano. [...] A ampliação do conceito de pobreza
corresponde à ampliação do conceito de proteção social, cujo foco torna-se
tanto a provisão de renda, quanto a de serviços de educação e saúde para a
formação de capital humano e redução da pobreza entre as gerações.

Esse alargamento do conceito de pobreza produz, ao mesmo tempo, uma
paralela expansão alargamento das funções educacionais na sociedade. Se a pobreza deixa
de ser caracterizada apenas pela baixa renda e passa a ser descrita como o resultado da
falta de oportunidades educacionais, esse problema só poderá ser resolvido justamente
pelo seu oposto: a oferta de oportunidades educacionais. Mais uma vez, é a própria
educação que se constitui como a solução para esses problemas sociais. Tal lógica de
operacionalidade está presente na grande maioria dos programas desenvolvidos a partir de
1995. Como uma forma de visualizarmos a criação, a ampliação e a lógica de
funcionamento desses programas no decorrer da racionalidade neoliberal brasileira,
construí a Tabela a seguir. Esta destaca alguns dos Programas de Transferência de Renda
Condicionada desenvolvidos nesse período no Brasil, apresentando os objetivos e as
contrapartidas exigidas dos beneficiários.
Tabela 7 – Programas de Transferência de Renda Condicionada
PROGRAMAS
Programa de
Erradicação do
Trabalho Infantil
PETI
(1996)

Programa Nacional
de Renda Mínima
vinculada à
educação
"Bolsa Escola”
(2001)

Programa Brasil
Jovem
(2002)

OBJETIVOS
O PETI visa erradicar, em parceria com os
diversos setores governamentais e da
sociedade civil, todas as formas de trabalho
infantil de crianças e adolescentes menores
de 16 anos nas zonas urbana e rural.

O Programa Bolsa Escola pretende garantir
uma renda mínima para famílias que
possuam sob sua responsabilidade crianças
com idade entre seis e quinze anos e que
comprovem renda familiar per capita
inferior ao valor fixado nacionalmente em
ato do Poder Executivo.
O Projeto Agente Jovem é um programa do
Governo Federal voltado para jovens de 15
a 17 anos em situação de risco e
vulnerabilidade social, pertencentes a
famílias de baixa renda e tem por objetivo
principal o desenvolvimento pessoal, social
e comunitário desses jovens. Para isso, o
projeto proporciona capacitação teórica e
prática, por meio de atividades que não

CONDICIONALIDADES
Retirada de todas as crianças/
adolescentes de atividades laborais
e de exploração;
Frequência mínima da criança e do
adolescente nas atividades de
ensino regular e nas Ações
Socioeducativas e de Convivência
(Jornada Ampliada) no percentual
mínimo de 85% (oitenta e cinco)
da carga horária mensal.
A bolsa fica condicionada às
matrículas das crianças em
estabelecimentos
de
ensino
fundamental
regular,
com
frequência escolar igual ou superior
a oitenta e cinco por cento.
A concessão mensal da bolsa do
Agente Jovem depende da
frequência mínima de 75% na
atividade de ensino na qual o
jovem está inserido e na
capacitação
teórico-prática
pertinente ao projeto
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Programa Bolsa
Família - PBF
(2004)

Programa Nacional
de Inclusão de
Jovens
ProJovem
2005

Programa
Universidade para
Todos

configuram trabalho, mas que possibilitam a
permanência do jovem no sistema de ensino
com uma formação que os prepara para
futuras inserções no mercado de trabalho.
O Programa Bolsa Família tem por
objetivos combater a fome e promover a
segurança alimentar e nutricional; combater
a pobreza e outras formas de privação das
famílias; promover o acesso à rede de
serviços públicos, em especial, saúde,
educação, segurança alimentar e assistência
social; e criar possibilidades de emancipação
sustentada dos grupos familiares e
desenvolvimento local dos territórios.
O Projovem é destinado a jovens de 15 a 29
anos e tem como o objetivo de promover
sua reintegração ao processo educacional,
sua qualificação profissional e seu
desenvolvimento humano.
O ProUni tem o propósito de conceder
bolsas parciais ou totais de estudo nas
Instituições Ensino Superior privadas com o
objetivo de ampliar o acesso de estudantes
baixa renda à Educação Superior Brasileira.

ProUni
(2005)

Programa Nacional
de Acesso ao
Ensino Técnico e
Emprego
PRONATEC
(2011)

Programa de
Apoio à
Conservação
Ambiental
BOLSA VERDE
(2011)

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC) é uma
iniciativa do Ministério da Educação (MEC)
que visa a ampliar a oferta de vagas na
educação profissional brasileira e melhorar
as condições de inserção no mundo do
trabalho. Para isso, são ofertados
gratuitamente cursos presenciais de
formação inicial continuada (FIC), com no
mínimo 160 horas de duração, em diversas
áreas profissionais. Os alunos recebem, após
o início do curso, um valor em dinheiro
para alimentação, transporte, além de
receberem materiais escolares.
O Programa Bolsa Verde faz parte do Plano
Brasil sem Miséria e é coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA). O
programa tem como objetivos: Incentivar a
conservação dos ecossistemas, entendida
como sua manutenção e uso sustentável;
promover a cidadania; melhorar as
condições de vida e elevar a renda
população beneficiária e incentivar a
participação de seus beneficiários em ações
de
capacitação
ambiental,
social,
educacional, técnica e profissional. O
Programa Bolsa Verde efetua repasses
trimestrais no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais) por meio do cartão do Bolsa Família,
durante o prazo de até dois anos com

A concessão dos benefícios
dependerá do cumprimento de
condicionalidades relativas ao
exame
pré-natal,
ao
acompanhamento nutricional e de
saúde e à frequência escolar de
85% em estabelecimento de ensino
regular.
Os jovens recebem uma bolsaauxílio condicionada à frequência
mínima de 75% nos cursos de
qualificação
que
estarão
matriculados. Além disso, os
jovens em idades escolar, também
terão que cumprir essa frequência
mínima nos estabelecimentos
regulares de ensino.
O estudante vinculado ao ProUni,
beneficiário de bolsa integral ou
parcial,
deverá
apresentar
aproveitamento acadêmico de, no
mínimo, 75% nas disciplinas
cursadas em cada período letivo,
não pode trancar matrícula ou fazer
transferência de curso.
O PRONATEC não oferece
benefício
financeiro
aos
participantes no formato de bolsas,
apenas subsidia os gastos dos
participantes dos cursos com
alimentação, transporte e materiais
escolares.

Segundo o texto, terá direito ao
benefício a família que viver em
situação de pobreza extrema, ou
seja, com renda per capita de até
R$ 70, ter cadastro único nos
programas sociais do Governo
Federal e estar envolvida em
atividades de conservação nas áreas
previstas:
florestas
nacionais,
reservas
extrativistas
e
de
desenvolvimento
sustentável
federais; projetos de assentamento
florestal, agroextrativista e projetos
instituídos pelo Incra. Estão
incluídos
também
territórios
ocupados
por
ribeirinhos,
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possibilidade de renovação.

Programa
Brasil
Carinhoso
(2012)

O objetivo do benefício é proporcionar um
complemento à renda das famílias
extremamente pobres com uma ou mais
crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos, de
modo que todos os membros da família
superem o patamar de R$ 70 mensais. Ainda
pretende aumentar o acesso das crianças
muito pobres à creche e ampliar a
cobertura dos programas de saúde para as
crianças.

Fonte: Site Oficial do Ministério de Desenvolvimento Social e
<http://www.mds.gov.br/>

extrativistas, populações indígenas,
quilombolas e outras comunidades
tradicionais.
A família será excluída do
Programa, quando deixar de
cumprir os requisitos
para
participar do Bolsa Verde (estar em
situação de extrema pobreza e
inscrita no CADÚNICO) ou
descumprir
atividades
de
conservação ambiental previstas no
termos de adesão.
O programa estimula a oferta de
vagas em creches para as famílias
beneficiárias do Bolsa Família, por
meio do aumento no repasse de
verbas para os municípios. Para
cada criança do Bolsa Família
matriculada, o município vai
receber 50% a mais do valor que já
é repassado pelo Governo Federal.
Hoje, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais
da
Educação
(Fundeb) repassa R$ 2.725 por
aluno/ano matriculado em creche.
As crianças do Bolsa Família
receberão valor adicional de R$
1.362 ao ano.
Combate à Fome. Disponível em:

Analisando o funcionamento desses programas de Transferência de Renda
Condicionada105, percebemos que eles impõem uma série de condicionalidades vinculadas,
na sua grande maioria, a investimentos educacionais. Estes podem ser identificados não
só na exigência da frequência escolar mínima na Educação Básica, mas também nos
programas de capacitação e qualificação profissional como os desenvolvidos pelos
programas Brasil Jovem, ProJovem e PRONATEC. Além disso, atualmente acontece
uma intensificação desses investimentos para a faixa etária de 0 a 6 anos de idade, tal
como anunciado pelo Programa Brasil Carinhoso. Cada vez mais e cada vez mais cedo, os
sujeitos pobres da população brasileira veem suas condutas direcionadas para que
invistam em si mesmos, para que façam investimentos educacionais, produzindo uma
espécie de qualificação do seu capital humano que lhes permita jogar o jogo do mercado,
participando, mesmo que em posições diferenciadas, da lógica competitiva, imposta pelo

105 Muitos outros programas poderiam ter sido trazidos para cada Governo destacado até aqui.
Optei por selecionar apenas alguns por considerar que não tenho a intenção de fazer uma descrição
minuciosa sobre cada um desses Programas, apenas objetivo mostrar a lógica que opera no seu
funcionamento.
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neoliberalismo. Trata-se de fazer com que cada um desses sujeitos se torne um
empresário de si mesmo, ou seja, o Homo œconomicus do neoliberalismo.
Sabe-se bem que o Homo œconomicus do neoliberalismo não é o mesmo Homo
œconomicus do liberalismo clássico, pois ele não é mais o homem da troca, um dos dois
parceiros no processo da troca, mas o empresário de si mesmo. Foucault (2008a, p. 311)
define que “o objeto de todas as análises que fazem os neoliberais será substituir, a cada
instante, o Homo œconomicus parceiro da troca por um Homo œconomicus empresário de si
mesmo, sendo ele próprio seu capital, sendo para si mesmo a fonte de [sua] renda”.
Podemos pensar uma profunda e produtiva articulação entre o Homo œconomicus do
neoliberalismo e o Homo discentis, noção criada por Noguera-Ramirez (2011), para definir
aquele sujeito que assume uma posição de aprendiz permanente, ou melhor, um Homo
que para ser tal, deve estar aprendendo permanentemente. Para constituir o empresário de
si mesmo capaz de gerenciar sua própria vida e produzir fluxos de renda, tal sujeito
necessidade desenvolver aprendizagens permanentes. Portanto, parece ser possível, falar
no Homo œconomicus discentis como uma nova forma de subjetividade contemporânea. É
nessa lógica que operam os programas de renda condicionada. Estes objetivam que cada
um dos sujeitos beneficiários seja capaz, a partir dos investimentos em si mesmos e de
suas aprendizagens, de produzir, em longo prazo, a sua própria fonte de renda, sem
continuar dependendo dos benefícios do Estado, ou seja, disso que se pode chamar
imposto negativo.
O imposto negativo, uma lógica presente nos programas de distribuição de renda
brasileiros, foi pensado, primeiramente, pelo neoliberalismo norteamericano. Lopes
(2009, p. 162) já avaliava que: “o imposto negativo, comum no modelo de governar do
neoliberalismo norte-americano, parece ser um investimento muito familiar para nós,
brasileiros.” O imposto negativo é um benefício oferecido a determinadas parcelas da
população que não conseguem, seja por situações temporárias, seja por situações
permanentes, assegurar por si próprio a sua existência. Esse benefício não ocorre mais
por meio da distribuição de bens, como as cestas básicas, mas pela distribuição de uma
renda mínima repassada ao beneficiário em dinheiro e que ele pode escolher como e onde
gastar. É a pessoa beneficiária e não mais o Governo Federal quem decide, tal como um
empresário, onde e como investir o dinheiro recebido. Esse empresário, um empresário
de si mesmo, analisa suas necessidades prioritárias e decide se prefere gastar esse dinheiro
em alimentos, em material de construção, em material escolar para os filhos, cuidando da
sua saúde, em um passeio com a família etc.
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A partir desse entendimento, começam a se estruturar as políticas de distribuição
de renda mínima à população carente. Tais políticas pretendem incluir esses sujeitos nos
jogos do mercado, assegurando um patamar mínimo de consumo para que não infrinjam
a lei suprema do neoliberalismo: todos no jogo! Foucault (2008a, 280) lembra que existe:
Na sociedade uma categoria de indivíduos que seja a título definitivo, por
serem idosos ou deficientes, seja a título provisório, por terem perdido o
emprego, por serem desempregados, não podem alcançar certo patamar de
consumo que a sociedade considera decente. Pois bem, é para eles e em favor
deles exclusivamente que se deveria atribuir o que constitui os benefícios
compensatórios, os benefícios de cobertura característicos de uma política
social.

O imposto negativo atenderia a essa categoria de indivíduos funcionando de
forma inversa ao Imposto Renda. Se nesse último as pessoas que recebem um salário
acima de determinado valor devem repassar para o Estado uma proporção dos seus
rendimentos, no imposto negativo, aquelas pessoas que ganham um valor inferior ao
patamar estipulado passam a ter o direito de receber contribuição do Estado por meio de
um benefício que garanta uma renda mínima a essas parcelas da população brasileira. Eis
porque se atribui o nome de imposto negativo a esses benefícios.
Entretanto, para compreendermos o funcionamento dessas novas estratégias
neoliberais, é importante analisar dois aspectos. O primeiro deles é a forma como é
definido o público alvo desses programas, ou seja, quem será beneficiado pelo imposto
negativo. Podemos ver que, nos discursos atuais sobre a erradicação da pobreza no Brasil,
fala-se sempre em pobreza extrema ou em pobreza absoluta. Isso pode ser observado no
pronunciamento da presidente Dilma que segue abaixo:
O Brasil Carinhoso faz parte do grande Programa Brasil sem Miséria, que
estamos desenvolvendo com sucesso em todo o território nacional. Será a
mais importante ação de combate à pobreza absoluta na primeira infância já lançada
no nosso país (Pronunciamento da Presidente Dilma Rousseff, em 13 de
maio de 2012a) [Grifos meus].

Por isso, fica evidente que essas políticas sociais — sustentadas pela lógica do
imposto negativo — não se direcionam para qualquer parte da população pobre existente
num país, mas para aquela parcela da população que se encontram abaixo do nível daquilo
que é considerado como pobreza absoluta ou extrema pobreza. Foucault (2008a, p. 282)
deixa isso muito claro quando diz que “A pobreza relativa não entra em absoluto nos
objetivos de semelhante política social”. Ele destaca que o “[...] único problema é a
pobreza absoluta, isto é, esse limiar abaixo do qual se considera que as pessoas não têm
um renda decente capaz de lhes proporcionar um consumo suficiente”. Esse é o primeiro
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ponto: essa lógica do imposto negativo deve se direcionar para as camadas extremamente
pobres de uma população.
O segundo aspecto que precisa ser discutido liga-se ao fato de que, se por um
lado, esses benefícios não permitem que os sujeitos fiquem excluídos das redes de
consumo, por outro, eles nunca podem oferecer um nível de vida tal que deixe seus
beneficiários satisfeitos, ou seja, que eles vivam relativamente bem a ponto de aceitarem
essa condição para o resto de suas vidas. Esses sujeitos precisam desejar sair dessa
posição de assistidos: fazê-los passar da Assistência Social para a Previdência Social é o
objetivo dessas políticas sociais.
Os dois aspectos destacados até aqui podem ser visualizados no funcionamento
dos Programas de Transferência de Renda, implementados, no Brasil, a partir de 1995.
Ambos os aspectos evidenciam uma estreita vinculação com a racionalidade neoliberal,
uma vez que já estavam presentes no neoliberalismo norte-americano por meio da lógica
do imposto negativo. Além deste, outros aspectos que correspondem a uma racionalidade
neoliberal podem ser reconhecidos: os investimentos em capital humano, também
provenientes do neoliberalismo norte-americano e o governo de sociedade instalado
como regra do ordoliberalismo alemão.
Temos, por conseguinte, a emergência de um neoliberalismo brasileiro que se
constitui a partir de aspectos presentes em outros “neoliberalismos”, provenientes de
outros países. Como vemos, possível é pensar em diversas formas neoliberais de governar
engendradas em países e épocas diferenciadas. Parece-me que o neoliberalismo brasileiro
é mais uma dessas formas variadas que a racionalidade neoliberal pode assumir quando
atualiza e reconfigura alguns princípios neoliberais gerais no contexto brasileiro. VeigaNeto (2013, p. 1) explica que:
[...] ainda que se use a palavra “liberalismo” no singular, sempre convém
pensá-la no plural. Nunca será demais adjetivarmos o neoliberalismo, de modo
a circunscrevê-lo em suas especificidades, caracterizá-lo em seus pressupostos,
endereçá-lo em função dos efeitos que ele produz. Mas seja como for[...], há
invariantes e elementos centrais do neoliberalismo que são gerais e estão
claramente presentes entre nós e pautando nosso cotidiano.

Diante do exposto até aqui, destaco que, de forma imanente ao
aparecimento do neoliberalismo brasileiro, temos a emergência de dois fenômenos
centrais para esta investigação. Trata-se da emergência da inclusão como imperativo que
regula a lógica neoliberal e por meio da qual proliferam as Políticas de Assistência Social
na atualidade e, do processo de educacionalização do social, por meio do qual problemas de
diferentes ordens passam a se constituir como problemas educacionais ou, pelo menos,
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como problemas que clamam pela educação como a possibilidade de resolução. Esses
dois fenômenos — a proliferação das Políticas de Assistência Social e a educacionalização do
social — de forma imanente, produzem uma redefinição das funções da escola pública em
uma sociedade da aprendizagem, alargando consideravelmente suas funções que
enfatizam fortemente o governamento das condutas e produzem um deslocamento no
que entendemos por conhecimentos escolares. Eis os efeitos do neoliberalismo no
funcionamento da escola contemporânea. Eis a tese que sustentei no transcurso de todo
este trabalho.
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6.

A CONCLUSÃO COMO UM ETERNO RETORNO

Finalizar. Encerrar. Terminar. Concluir. Eis uma tarefa que não pretendo
desenvolver aqui. Penso que este momento não se constitui como um fechamento de
ideias, mas como uma possibilidade de abrir outras portas do pensamento. Talvez mais
do que o término de uma etapa, este momento me conduza para o início, não só de
outras tantas trajetórias intelectuais, acadêmicas e profissionais, mas também para o início
deste mesmo trabalho. Ao chegar a esse ponto da pesquisa, ele me conduz novamente
para o seu começo, para as primeiras páginas deste processo de escrita e, também, de
transformação de mim mesma.
Depois do desenvolvimento de toda a segunda parte da Tese, a qual me permitiu
lançar um olhar histórico sobre a constituição das práticas de Assistência Social e de
Educação, justamente no ponto onde elas se articulam, se mesclam e, por vezes, se
sobrepõem; depois de percorrer épocas históricas distintas e analisar as diferentes formas
de efetivação das práticas assistenciais-educacionais ao longo da história, encontro-me
novamente com o presente, com as práticas, as políticas e os programas que vemos
circular de forma intensa na atualidade. É precisamente esse encontro com o presente que
me leva ao início deste trabalho, às análises sobre o momento atual e sobre as implicações
que tais políticas produzem na e sobre a instituição escolar.
Dessa forma, não se trata de um trabalho que impõe ao nosso pensamento —
sempre difuso — a linearidade da Ciência Moderna, com início, meio e fim, mas que
instiga a emergência de uma espécie de circularidade em que a última página desta escrita
pode, de forma produtiva, se conectar à primeira. É neste espaço aberto e disperso que
nosso pensamento transita. Ele não tem início, meio e fim, não se organiza na sequência
de linhas, parágrafos ou capítulos; movimenta-se para todos os lados, produz conexões
impensadas, estabelece relações entre pontos aparentemente distintos. Ele é movimento,
dispersão, transgressão.
Compreendendo que este trabalho é a materialização de um pensamento em
movimento, o retorno às suas primeiras páginas jamais será apenas um retorno, pois,
quando se volta a determinado lugar, volta-se diferente do que se era; portanto, nem o
lugar é o mesmo, nem a pessoa que retorna é a mesma. Sendo assim, ao retornar às
primeiras linhas deste trabalho, a “autora” que naquele momento escrevia já não é mais a
mesma. E se, nesse momento, tivesse que escrever novamente sobre o mesmo tema,
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sobre o mesmo problema, as coisas ditas e produzidas também não seriam mais as
mesmas. Eis, pois, o retorno, não apenas ao início do trabalho, mas, mais precisamente, à
epígrafe que o abre: “Não me pergunte quem sou e não me digam para permanecer o
mesmo” (FOUCAULT, 2006, p. 34).
Com isso, parece ficar evidente que o processo de escrita não se constitui apenas
em um ato acadêmico de colocar palavras no papel, mas em uma experiência ou em um
modo de vida que produz um movimento permanente de transformação de si. Para
Aquino (2011, p. 644):
[...] o trabalho da escrita se confunde com o de viver ou, mais precisamente,
com um modo intensivo de conduzir a própria existência. Escrever consistiria,
assim, numa experiência de transformação do que se pensa e, acima de tudo,
do que se é; uma experiência avessa, ademais, a qualquer apelo comunicativo
ou normativo. Em última instância, apenas superfície de inscrição de uma
vida: seus revezes, suas circunvoluções, seu inacabamento compulsório. [...]
Eis o ponto exato de culminância entre escrita e vida, em que a primeira se
oferece como modo e ocasião para a vertiginosa multiplicação de formas da
segunda.

Se a escrita multiplica a vida, no lugar de retomar o que se fez — como
academicamente se exige das conclusões ou considerações finais de um trabalho —,
penso que seria mais produtivo levar a diante aquilo que se fez ou, ainda, negar o que foi
feito e desconfiar daquilo que se fez. Assim, mesmo voltando ao início deste trabalho e
olhando para os empreendimentos que desenvolvi ao longo desses quase quatro anos de
doutorado, o objetivo aqui não é reafirmar o que já está amplamente discutido nas
páginas anteriores, mas levar adiante o pensamento e produzir, quem sabe, outras
possibilidades não só de pensar e de escrever, mas, consequentemente, outras
possibilidades de ser e de viver. Esse parece ser o movimento que a escrita produziu em
mim e é desse jeito que eu quero olhar para o já feito, o já dito, o já pensado. Não apenas
retomando ideias, mas as alargando e as reinventando. É o que tento apresentar a seguir.
- Afirmei, ao longo deste trabalho, que a proliferação das Políticas de Assistência
Social, de forma imanente com o fenômeno da educacionalização do social, produz um
alargamento das funções da escola e uma redefinição daquilo que entendíamos por
conhecimento escolar. Tal conhecimento transfigura-se em formas contemporâneas de
condução das condutas que atualmente parecem centrar-se na condução de si. No bojo
dessas discussões, parece-me instigante pensar nas formas de condução das condutas
exercidas sobre os docentes na atualidade. Se a escola e o conhecimento escolar sofrem
redefinições na Contemporaneidade, quais as implicações disso na atuação do professor e
no exercício da docência? Como poderíamos pensar em uma outra/nova subjetividade
docente que está sendo produzida, seja pelos discursos oriundos dos cursos de formação,
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seja pelas práticas desenvolvidas na escola e tomadas como melhores, mais verdadeiras e
eficazes? Seria possível falarmos em uma subjetividade docente contemporânea? Se sim,
quais seriam as verdades que a regulam e a constituem?
- Também argumentei que, com a emergência do neoliberalismo brasileiro e a
correlata constituição da inclusão como um imperativo de Estado, as Políticas de
Assistência Social encontram espaço para proliferarem indiscriminadamente. Passamos,
no decorrer da pesquisa, por diferentes momentos históricos, a partir dos quais foi
possível compreender a emergência, o fortalecimento e a proliferação de tais políticas em
nosso país. Atualmente, não visualizo apenas um movimento de proliferação de Políticas
de Assistência Social, mas uma ênfase dessas políticas na infância, como instância de
investimento e como possibilidade de retorno no futuro. Passei rapidamente por
discussões como essas no trabalho; mas algo que me inquieta e provoca meu pensamento,
nesse momento, refere-se a esse foco contemporâneo de investimento dessas políticas no
interior da racionalidade neoliberal brasileira. Jamais, no decorrer da história do Brasil,
tivemos tantas políticas pensadas e organizadas para atender e investir na infância,
sobretudo na primeira infância. Que relações isso mantém com a racionalidade política
em vigor? Que efeitos isso produz sobre os sujeitos infantis e suas famílias? Seria um
retorno e, ao mesmo tempo, uma reconfiguração das práticas assistenciais que pautaram
boa parte da história da infância?
- Além disso, algo que tangenciou este trabalho de pesquisa remete à noção de
inclusão produtiva, algo novo que aparece nos documentos analisados e direciona as
práticas desenvolvidas por essas políticas e programas. Não se pretende apenas garantir a
inclusão na escola, no mercado de trabalho, no mundo do consumo. Agora, é necessário
que esta inclusão seja produtiva, não apenas para o Estado, mas para o próprio sujeito.
Trata-se de um tipo de inclusão que é garantida pelo próprio sujeito a ser incluído e que
se dá por meio dos investimentos que ele precisa, cada vez mais, desenvolver sobre si
mesmo. Tal noção parece nutrir marcantes aproximações com a lógica atual,
principalmente com aquela pautada pelas avaliações permanentes e pela centralidade
atribuída à performatividade nos dias de hoje. Como os discursos da inclusão, agora
reinscritos sobre a noção de inclusão produtiva, articulam-se às políticas de avaliação tão
em evidência em nosso país na atualidade? Que articulações, tensões e contradições
existem entre as políticas de inclusão brasileiras e as políticas de avaliação em larga escala?
Quais as implicações que essas reconfigurações no papel da escola produzem no próprio
campo da avaliação escolar?
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Eis algumas possibilidades de seguir pensando. Nesse momento, são tais
possibilidades que mobilizam o meu pensamento e que considero importante destacar.
São elas que me interessam agora. Concordo com Foucault (2002a, p. 295), quando diz:
“Eu penso para esquecer. Tudo o que eu disse no passado é totalmente sem importância.
[...] O que eu escrevi não me interessa. O que me interessa é o que eu poderia escrever e o
que eu poderia fazer”. É sobre as possibilidades, sobre o devir que meu interesse se volta.
Isso significa dizer que não estabeleço e não quero estabelecer qualquer relação de
fidelidade com o que escrevo, com as ideias e discussões apresentadas neste texto.
Também não exijo isso de seus leitores. Pretendo ser absolutamente infiel a mim mesma,
pois isso me coloca num inusitado espaço de liberdade permitindo que, daqui a pouco, eu
possa contrapor minhas próprias ideias, negá-las, negligenciá-las ou apenas abandoná-las.
Portanto, as coisas ditas e escritas nesta Tese não se constituem mais no meu interesse
principal. O que me interessa é, justamente, aquilo que o já dito e o já escrito produz em
mim como possibilidade de pensar outramente, de pensar o impensado, o desconhecido,
o não sabido. É aí que residem as novas possibilidades...
Encerro... por ora... mas levo comigo tudo o que eu não sei e as possibilidades
que esse não saber podem produzir em mim... Encerro com Clarice Lispector:

Eu sei de muito pouco. Mas tenho a meu favor
tudo o que não sei e — por ser um campo
virgem — está livre de preconceitos. Tudo o
que não sei é a minha parte maior e melhor:
é a minha largueza. [...] Tudo o que não sei
constitui a minha verdade
(Lispector, 1975, p. XVII).
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