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Ora, o que esses intelectuais 
descobriram depois da recente 
arremetida é que as massas não 
necessitam deles para saber; elas 
sabem perfeitamente, claramente, muito 
melhor do que eles; e elas o dizem 
muitíssimo bem. Mas existe um sistema 
de poder que barra, interdita, invalida 
esse discurso e esse saber. Poder que 
não está apenas nas instâncias 
superiores da censura, mas que se 
enterra muito profundamente, muito 
sutilmente em toda a rede da 
sociedade. Eles próprios, intelectuais, 
fazem parte desse sistema de poder; a 
idéia de que eles são os agentes da 
“consciência” e do discurso faz, ela 
mesma, parte desse sistema. O papel 
do intelectual não é mais o de se 
posicionar “um pouco à frente e um 
pouco ao lado” para dizer a verdade 
muda de todos; é antes o de lutar contra 
as formas de poder ali onde ele é, ao 
mesmo tempo, o objeto e o instrumento 
disso: na ordem do “saber”, da 
“verdade”, da “consciência”, do 
“discurso”.  
(Michel Foucault, Os intelectuais e o 
poder, 4 de março de 1972) 
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RESUMO 
 
 
 
Nosso dia-a-dia de trabalho na rede de atendimento a crianças, adolescentes e suas 
famílias mostrou que, o psicólogo tem estado cada vez mais presente nas 
instituições ligadas à área socioassistencial. Donzelot (1986) apresentou que este 
profissional tem sido chamado para trabalhar em tal área desde o século XIX, 
quando da organização daquilo que Foucault (2008) chamou de Sociedade 
Disciplinar. Nestas instituições o psicólogo pôde desenvolver e aplicar o que este 
autor chamou de tecnologias disciplinares, que são responsáveis por manter o 
mecanismo do poder disciplinar com seus efeitos de normalização social. Nosso 
objetivo neste trabalho é analisar as relações entre as tecnologias disciplinares 
propostas por Foucault (2008) e as práticas psicológicas desenvolvidas nos serviços 
da rede socioassistencial de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias. 
Como referencial teórico-metodológico, recorremos aos pressupostos de Foucault 
(2008) sobre a organização do poder disciplinar e das tecnologias disciplinares e 
que podem, ainda hoje, estar presentes nas práticas psi analisadas. Também nos 
auxiliaram autores como Donzelot (1986), Marcílio (2006), Pilotti e Rizzini (2009), 
que trataram da constituição do campo socioassistencial. Para tanto, realizamos 
acompanhamentos das atividades cotidianas de psicólogas da rede 
socioassistencial do município de Londrina, estado do Paraná, observando 
participativamente atendimentos individuais, em grupos, visitas domiciliares e 
discussões de casos. Além disso, foram feitas leituras de documentos e registros de 
atendimentos. As observações foram anotadas e posteriormente discutidas a partir 
do referencial teórico citado acima. Pudemos concluir que no dia-a-dia as práticas 
psi colocadas em circulação remetem às tecnologias disciplinares, propostas por 
Foucault (2008). Entretanto, também estiveram presentes relações de forças que 
nos remeteram a possibilidade de novas atuações, com criação de novas práticas 
psi que levem em consideração as relações entre o psicólogo e a população 
atendida. Também constatamos a possibilidade de surgirem, em meio às discussões 
feitas pelos psicólogos, outras formas de pensar sobre seu trabalho e sua função na 
Política socioassistencial. 
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Adolescentes e Famílias.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Our day-to-day work in the network of care for children, adolescents and their families 
showed that the psychologist has been increasingly present in the institutions related to 
the socioassistencial area. Donzelot (1986) showed that this professional has been 
called to work in this area since the nineteenth century, when the organization of what 
Foucault (2008) called the Disciplinary Society. In these institutions, the psychologist 
was able to develop and implement what this author called disciplinary technologies, 
which are responsible for maintaining the mechanism of disciplinary power with its 
social effects of standardization. Our present goal is to analyze the relationship between 
disciplinary technologies proposed by Foucault (2008) and psychological practices 
developed in socioassistential network services that assist children, adolescents and 
their families. As theoretical and methodological references we resort Foucault (2008) 
assumptions on the organization of disciplinary power and disciplinary technologies that 
may even now be present at practices psi analyzed. We also resort authors like 
Donzelot (1986), Marcílio (2006), Pilotti and Rizzini (2009) which dealt with the 
constitution of the socioassistential field. We followed some sociossistential 
psychologists daily activities in the city of Londrina, State of Parana, noting 
participatively individual assistance, groups, home visits, case discussions. We also 
have done readings of papers and records of attendance. The observations were noted 
in a logbook and then discussed from the theoretical framework presented above. We 
concluded that the day-to-day psychological practice put into circulation refer to 
disciplinary technologies proposed by Foucault (2008). However, were also present 
relationship of forces that sent us back for the possibility of new proposals for action, 
with the creation of new psychological practices which considers the relations between 
the psychologist and the population served. We also verified the possibility of creating 
by the way of the psychologist discussions, other ways of thinking about their work and 
function in socioassistential Policy. 
 
 
 
Key words: Psychological practices; Social Assistance Care; Children, Adolescents 
and Families. 
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INTRODUÇÃO 
 

Realizar uma pesquisa junto aos psicólogos que atuam nos programas e 

projetos socioassistenciais de atendimento a famílias, crianças e adolescentes não é 

uma tarefa simples. Pois, ao interrogar, enquanto pesquisadora, as práticas de 

outros colegas da rede socioassistencial, também estamos interrogando a nós, como 

profissionais inseridas nesta Política Pública. 

Mesmo assim, as muitas inquietações do dia-a-dia do trabalho de 

psicóloga da rede socioassistencial levaram-nos de volta à Academia e à realização 

deste estudo, sempre considerando tal particularidade e não deixando de lado a 

implicação que essa relação ocasiona. Buscamos, nesta pesquisa, analisar as 

relações entre as tecnologias disciplinares propostas por Foucault (2008) e as 

práticas psicológicas desenvolvidas nos serviços da rede socioassistencial de 

atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias do município de Londrina, 

Estado do Paraná. 

Como referencial teórico-metodológico, recorremos aos pressupostos de 

Foucault (2008) sobre a organização do poder disciplinar e das tecnologias 

disciplinares que podem, ainda hoje, estar presentes nas práticas psi analisadas. 

Para esta análise também nos auxiliaram autores como Donzelot (1986), Marcílio 

(2006), Pilotti e Rizzini (2009) que trataram da constituição do campo 

socioassistencial prestado a famílias, crianças e adolescentes. 

Nossa aproximação com o tema da pesquisa aconteceu à medida que 

percebemos que, nos serviços de atendimento socioassistencial, o trabalho do 

psicólogo, sua opinião e parecer eram solicitados e, por vezes, até reivindicados, 

como aconteceu durante as Conferências Municipais e Federais de Assistência 

Social, resultando na inclusão do profissional psi na NOB/RH de 2006 (Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos) – documento que define os recursos 

humanos necessários para o funcionamento de diversos serviços previstos no SUAS 

(Sistema Único de Assistência Social) nas três esferas governamentais. 

De acordo com este documento, em âmbito municipal, para cada Centro 

de Referência em Assistência Social (CRAS) é previsto um psicólogo e para o 

Centro de Referência Especializado (CREAS) a quantidade mínima é de dois 

psicólogos para o atendimento de 80 famílias (BRASIL, 2005, p.14-15). 



 

Com a implantação e ampliação dos serviços previstos pelo SUAS, em 

Londrina, houve um aumento das instituições públicas e conveniadas destinadas ao 

atendimento socioassistencial, como é o caso dos CRAS (mantidos pelo Poder 

Público), cujo número passou de dois em 2004 para doze em 2010 e dos CREAS 

(mantidos através de convênios entre o Poder Público e entidades não 

governamentais) que através de co-financiamentos também tiveram seus 

atendimentos ampliados.  

Como previsto na NOB/RH do SUAS, houve contratações de psicólogos 

para atuarem nos CRAS, nos CREAS e nos abrigos. Estes psicólogos contratados 

juntaram-se aos psicólogos concursados do município já atuantes na área 

socioassistencial (grupo em que nos encontramos).  

Nossas práticas discursivas e não-discursivas, junto à de outros 

especialistas, não só garantiram que esta Política Pública se consolidasse, como 

também contribuíram para a produção de saberes sobre os indivíduos atendidos e 

sobre a população pobre em geral – público alvo da atual Política Nacional de 

Assistência Social. 

Vindos de diferentes linhas teóricas, campos de atuação e formação, os 

dezesseis psicólogos contratados para trabalhar nos CRAS, passaram a compor o 

corpo de especialistas psi da rede socioassistencial de Londrina e possuíam como 

principal desafio adequar suas técnicas clínicas, ou mesmo suas lições universitárias 

ao campo social. 

Dentro das instituições desta Política, tanto nós como os outros 

psicólogos que atuam nesta área, deparamo-nos com uma realidade muito diferente 

daquela que imaginamos através dos livros da graduação. Um outro mundo no qual 

nos vemos obrigados a nos inserir desde o momento em que entramos para compor 

a equipe de especialistas. Pois, uma série de relações nos afetam à medida que 

fazemos parte deste mundo: a relação com os outros profissionais da área social, 

com seus saberes, seu linguajar, suas teorias e a forma como pensam e entendem 

aquele trabalho que desenvolvem e principalmente a forma como veem o trabalho 

do psicólogo, obrigando-nos, por estar nesse mundo, a nos acostumarmos e a 

incorporarmos suas propostas. 

A relação com o território no qual estamos, sua dinâmica, sua 

temporalidade, suas demarcações espaciais. Basta um olhar atento, alguns passeios 

e algumas conversas informais para detectarmos os lugares por onde podemos 



 

passar, os horários de maior fluxo de pessoas nas ruas, de pessoas nas casas, a 

hora de cancelar uma atividade ou uma visita, onde começa outro circuito de 

atividades lícitas e ilícitas com outras pessoas fixadas em seus pontos dentro do 

bairro, etc. 

Há ainda a relação com as pessoas que habitam aquele território. Esta a 

nosso ver é a mais interessante, inquietante e que, mais do que as outras, motivou a 

realização deste estudo. Relação por vezes amigável e afetiva, de confiança e 

respeito pelo saber que temos a oferecer - a proteção (social básica ou especial) 

àqueles que estão precisando e orientações sobre o cuidado a desempenhar com 

seus filhos, com sua família. Por outras vezes, de medo, desconfiança quando 

sabem que estamos lá para constatarmos e apontarmos suas falhas, negligências, 

desobediências e, às vezes, dependendo da gravidade e da falta de envolvimento 

que a família demontra com nossas intervenções, verificar situações que serão 

encaminhadas, através de relatórios, ao Conselho Tutelar e ao Juizado. Como 

chegamos a estabelecer estas relações, tão naturalizadas no nosso dia-a-dia de 

trabalho? 

Relação tão próxima e tão distante, pois quando chegamos a uma casa 

por vezes somos tratadas como visitas ilustres. O cafezinho é servido, (logo 

aprendemos que aceitá-lo é uma tática interessante), alguns detalhes da família são 

contados, não raramente em meio a lágrimas, e com um rápido olhar enquanto 

tomamos o café notamos... “mas, o que será que estão escondendo naquele quarto 

trancado e que não nos mostram? Onde estão as crianças, na escola ou na rua? E 

esta sujeira acumulada aqui, por que não limparam? O rosto dela está com um 

hematoma... o marido deve tê-la espancado novamente.” 

Para colhermos nossas informações, fazemos algumas perguntas, outras 

deixamos para outro dia, ou ainda para uma conversa com a vizinha. Ela aceita 

nossos conselhos, aceita ir até a instituição participar de um grupo para mulheres 

que, assim como ela, tem problemas com a família, apesar de não ser obrigada a ir, 

deve pensar com carinho, pois o grupo foi montado para ajudá-la, pede desculpa 

pela bagunça. Diz que à tarde irá arrumar tudo, garante que o filho não faltará mais 

à escola, nem ao projeto (de apoio socioeducativo ou profissionalizante), porque 

também acha que ficar nestas instituições é muito melhor que ficar na rua, afinal 

“mente vazia, oficina do diabo”. 



 

Quando chegamos à instituição registramos todos os fatos importantes da 

visita no cadastro, pois cada um possui um cadastro, com nome, sobrenome, 

mudança de endereço, situação econômica, composição familiar, faltas e presenças 

nos grupos, dias de visitas, tudo, tudo é anotado, inclusive, que a casa estava suja. 

E este cadastro, que virou referência nacional, pode ser acessado por qualquer 

técnico, psicólogo ou assistente social – pois só eles possuem compromisso com o 

sigilo dos dados ali apresentados – de toda a rede socioassistencial do município, 

mais ou menos uns duzentos profissionais. 

Depois tratamos de conversar com a escola para ver se a criança 

realmente não faltou mais, porque a educação é um direito da criança. Pedimos para 

psicóloga do projeto nos acompanhar na próxima visita para ajudar no 

convencimento da importância de frequentá-lo, dos amigos que fará lá, das 

atividades produtivas que irá aprender. Planejamos as atividades do grupo, 

estudamos dinâmicas, procedimentos e torcemos para que ela não falte, pois, “será 

bom para ela”. E se ela não vem... realizamos novas visitas, convocações, 

intervenções, quantas vezes forem necessárias para que sua “aderência” à rede de 

proteção seja garantida. 

Contamos com a ajuda de especialistas de outras instituições que 

compõe a rede de atenção a crianças e adolescentes e famílias: além daqueles de 

atendimento socioassistenciais, estão os profissionais da área da saúde, da 

educação, do esporte, da mulher, do idoso, do sistema de garantia dos direitos 

(Conselho Tutelar e Vara da Infância). Juntos fazemos discussões de caso, 

cruzamos informações que temos, traçamos metas a serem atingidas no trabalho 

com determinada família, ou com a criança e o adolescente em questão. Depois, 

fazemos relatórios e registros para garantir um acompanhamento efetivo e quando 

concluímos que os membros da família precisam de outro tipo de intervenção 

encaminhamos o caso para a Vara da Infância e da Juventude. 

Estas relações e procedimentos foram aprendidas e produzidas ao longo 

de nossa trajetória, que começou em 2004, quando passamos a integrar o quadro 

de psicólogos do município, atuando no abrigo municipal para atendimento a 

famílias em situação de violência doméstica e no Centro de Atendimento à Mulher. 

Neste espaço, pudemos observar os cuidados que as mães dispensavam a seus 

filhos, os vínculos que as mantinham com seus maridos (agressores), os hábitos que 

traziam de suas casas, de seu meio, o olhar desconfiado que lançavam sobre a 



 

intervenção dos “técnicos”. E, vieram as primeiras inquietações: hábitos de higiene 

tão estranhos, formas de se relacionar com os filhos, que mais parecia falta de 

cuidado e amor, como bater na criança desobediente com cabo de vassoura, e 

tantos costumes, tão anormais a nossos olhos.  

Era consenso entre os profissionais a necessidade de vigiá-las 

constantemente, pois, além de mentir, ludibriar e enganar a todos que trabalhavam 

no abrigo, ainda precisavam aprender a cuidar melhor de seus filhos, de suas 

roupas, de seus quartos. Também era consenso de que a melhor pessoa para 

conversar com as mulheres e com as crianças era a psicóloga, que poderia ajudá-

las e orientá-las, fazendo com que mudassem sua conduta. As conversas, grupos e 

orientações surtiram efeitos, talvez mais para a psicóloga em questão do que para 

as mulheres, crianças e adolescentes atendidos. 

Em 2005, quando iniciamos nossa participação no Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando o Poder Público, na 

cadeira da Secretaria Municipal da Mulher, tivemos o primeiro contato com a 

articulação entre o Governo local e a sociedade civil organizada. Durante os dois 

anos seguintes pudemos entender as relações entre Poder Público municipal, 

estadual, federal, sociedade civil, administração de recursos públicos, relações 

político-partidárias associadas a Políticas Públicas de atenção a Crianças e 

Adolescentes, e tantos outros assuntos que não fazem parte do currículo da 

formação do psicólogo. 

Era de lá que saíam os documentos nos quais discursos repletos de 

normas tratavam de explicitar as relações de poder-saber que se estabeleciam entre 

as instituições públicas e privadas da rede socioassistencial. Orientações de como 

deveriam ser os serviços; quais os profissionais que lá deveriam trabalhar; quais, por 

desempenharem um bom trabalho, sob os critérios estabelecidos pelo poder público, 

mereciam receber os recursos financeiros; e quais deveriam receber mais 

intervenções do Estado para se adaptarem à nova Política socioassistencial. Tudo 

isso registrado em ata e observado por um pesquisador de pós-graduação em 

Serviço Social que participou das reuniões e depois as analisou em sua dissertação. 

Atividades semelhantes foram encontradas no Conselho Municipal de 

Álcool e outras Drogas e na Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência 

contra Crianças e Adolescentes, nas quais representamos a Secretaria Municipal de 

Assistência Social entre 2007 e 2009. 



 

Dentro da Secretaria de Assistência Social, em que ficamos até 2009, 

entramos em contato com a atuação de outros psicólogos e assistentes sociais que 

atendiam famílias, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

que precisavam de proteção básica – desenvolvida nos CRAS e nos Projetos 

Socioeducativos (durante o contraturno escolar) e/ou de proteção especial – 

realizada nos serviços de atendimento à população de rua (no qual trabalhamos por 

algum tempo), de atendimento a adolescentes em conflito com a lei e de 

atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. 

Nas ruas, realizando visitas, conversando com crianças e suas famílias, 

ou dentro das instituições de cada território (os CRAS) fazendo atendimentos e 

conversando com outros profissionais (psicólogos ou não), associamos aquelas 

primeiras inquietações sobre as relações com as famílias, às práticas desenvolvidas 

por outros psicólogos, que por vezes também expressavam suas inquietações, 

quanto ao trabalho que desenvolviam. 

Muitas dúvidas surgiram, naturalmente. As principais remetiam a como 

fazer as intervenções – que era a principal cobrança da instituição diante de nosso 

trabalho. Como fazer uma visita, como garantir que as famílias comparecessem aos 

grupos, como nos apropriar de um vocabulário que não nos era próprio, como deixar 

as práticas clínicas de lado e desenvolver aquelas mais adequadas ao trabalho 

social, como utilizar nosso saber para ajudar aquelas famílias em situação de 

vulnerabilidade? 

Não tardou para percebermos que, através de nossas práticas, 

exercíamos, ou pelo menos tentávamos exercer, uma vigilância e um controle muito 

grande sobre a população com a qual trabalhávamos. 

Vigiávamos suas vidas para tentar incluí-los em um padrão de 

comportamentos e atividades que os assemelhassem ao modelo que tínhamos 

como correto e normal – o da família burguesa moderna. Contribuíamos para fixá-los 

em seus territórios, esquadrinhando seus espaços nas instituições próprias a eles – 

a escola, o projeto, o abrigo – controlávamos seu tempo de atividades para que não 

ficassem ociosos; registrávamos seus casos, analisando-os, discutindo-os, 

estabelecendo planos para suas vidas de acordo com aquilo que achávamos certo e 

adequado. Sobre isso tudo buscávamos estudar estes casos e escrever sobre eles, 

produzindo saberes.  



 

Estávamos assim, produzindo, através de nossas práticas psicológicas e 

socioassistenciais, as relações de poder-saber propostas por Foucault (2008) e 

exercendo aquilo que o autor chamou de técnicas disciplinares, responsáveis por 

fazer o mecanismo de disciplinarização da sociedade moderna funcionar. Assim, 

enquanto especialistas, em nosso cotidiano criávamos e executávamos a vigilância e 

o controle dos corpos, a normalização das atividades e o exame dos casos que 

atendíamos, realizando através de nossas práticas discursivas e não-discursivas o 

papel para o qual fomos chamados nos séculos XVIII e XIX, conforme apontou 

Donzelot (1986) e que discutiremos posteriormente. 

Entretanto, de acordo com Moraes e Nascimento (2002), toda relação de 

poder é uma relação de forças e estas não existem sem resistências, afinal são as 

resistências que fazem com que a engrenagem do poder se modifique de tempos 

em tempos, produzindo novos modos de subjetivação e de relações de poder. 

Assim, estes autores explicam que: 

 
Relação de poder é ação sobre a ação do outro. Ou seja, é na ação 
que se exerce sobre alguém que se encontra em um campo de 
resistência em permanente ação. Abre-se, pelas práticas 
moleculares de contrapoder, um universo ilimitado de possibilidades 
de se inventar a vida, no qual podem ser viabilizadas a produção de 
desejo, a criação de mundos e a fruição da vida. Ao se resistir, criam-
se, por conseguinte, novas realidades, sujeitos e objetos – em uma 
palavra, subjetividades – que escapam, ou tentam escapar do 
controle direto de quem exerce o poder (MORAES; NASCIMENTO, 
2002, p.92). 

 

Então, em meio às relações de poder, de técnicas disciplinares que 

exercemos todos os dias, quais seriam nossas resistências? Em meio à vigilância, à 

sanção normalizadora, ao exame e a confissão discutidos por Foucault (2008) 

encontramos, em nossas atividades, possibilidades de criar novas práticas que 

mantenha em nós a vontade de trabalhar e de exercer nossa profissão, indo além 

destas práticas disciplinares? Se as encontramos, como podemos, de dentro destas 

instituições, estabelecer outras relações com as famílias de crianças e adolescentes 

atendidas, que não aquelas de controle exigidas pelo Estado?  

Perguntas pertinentes para um momento no qual percebemos que por 

todos os espaços pelos quais transitamos a presença do profissional psi foi uma 

constante, ainda que em menor número do que a dos assistentes sociais. Foram 



 

estas perguntas que, surgidas em meio às atividades cotidianas, motivaram a 

realização desta pesquisa. 

A partir do levantamento bibliográfico realizado, não encontramos 

nenhuma pesquisa similar a que propusemos. Constatamos a existência de algumas 

reflexões que relacionam as práticas psi a Políticas Sociais, de Atenção a Infância, 

junto ao chamado “terceiro setor” e relatos de experiências de Psicólogos da área de 

Assistência Social: Yamanoto (2007), Cruz, Hillesheim e Guareschi (2005), 

Ximendes et al (2007), Nascimento, Manzini e Bocco (2006), Silva, Crispi e Spink 

(2007) e Rocha, Eidelwein e Tittoni (2007).  

Recorrendo ao Conselho de Classe dos Psicólogos encontramos um guia 

para a atuação deste profissional nos CRAS (Centros de Referência em Assistência 

Social) e um livreto sobre a atuação do psicólogo nas Políticas Públicas elaborado 

pelo Conselho Federal de Psicologia em 2007. Além de uma série de reportagens e 

discussões sobre a importância e a contribuição do profissional psi para os serviços 

socioassistenciais. Apesar de relacionarem as práticas do psicólogo com o 

atendimento socioassistencial, estes livretos não apresentavam a questão a partir 

das tecnologias disciplinares. 

Encontramos também relatos isolados de trabalhos realizados por 

psicólogos em abrigos para crianças e adolescentes, e Programas de atendimento a 

vítimas de abuso-exploração sexual. Entretanto, em nenhum destes as práticas psi 

desenvolvidas, nas Políticas Públicas Sociais de atenção a crianças e adolescentes, 

foi interrogada.  

Ao que parece este tema, apesar pertinente, ainda não foi investigado a 

partir da perspectiva proposta, o que justifica a realização desta pesquisa que traz 

como objetivo analisar as relações entre as tecnologias disciplinares propostas por 

Foucault (2008) e as práticas psicológicas desenvolvidas nos serviços da rede 

socioassistencial de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias. Seus 

resultados poderão contribuir para um olhar sobre as práticas psi para além das 

técnicas disciplinares e traduzir formas de expressão da atuação dos psicólogos. 

Utilizamos como referencial teórico-metodológico para esta análise 

qualitativa as discussões de Foucault (2008) sobre as organizações de poder-saber 

de nossa sociedade moderna. Para este autor, durante a emergência da Sociedade 

Disciplinar surgiram técnicas disciplinares responsáveis por manter esta forma de 

organização do poder-saber. Várias ciências das áreas humanas foram criadas, 



 

dentre elas a Psicologia. Um dos campos em que o psicólogo foi chamado a 

trabalhar, o socioassistencial (no qual atua junto a crianças, adolescentes e famílias 

em situação de pobreza) tem recebido atenção devido à implantação da Política 

Nacional de Assistência Social em todo o país.  

Para a coleta do material discutido, acompanhamos as psicólogas que 

trabalham nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) do município, 

em suas atividades cotidianas, observando participativamente atendimentos 

individuais, em grupos, visitas domiciliares e conversas informais com as psicólogas.  

Também foram feitas leituras de registros dos casos atendidos e de 

documentos que estão sendo elaborados por elas sobre as atividades dos 

profissionais que trabalham nos CRAS. As observações foram analisadas 

considerando-se as relações entre as práticas observadas e as tecnologias 

disciplinares propostas por Foucault (2008) que são a vigilância hierárquica, a 

sanção normalizadora, o exame e a confissão. 

Para esta discussão usamos também autores que, de alguma forma, 

contribuíram para a compreensão das Políticas Socioassistenciais, em especial 

aquelas direcionadas à criança e ao adolescente e das relações destas com os 

especialistas da área psi tais como Foucault (2003; 2008) Marcílio (2006), Donzelot 

(1986), Pilotti e Rizzini (2009). 

Para a apresentação do trabalho, organizamos esta dissertação da 

seguinte forma: 

No capítulo I discutimos, sob a perspectiva de Foucault (2003; 2008), a 

sociedade disciplinar, enquanto forma de organização do poder, na qual se 

formaram as relações de saber-poder da modernidade e a invenção dos 

especialistas, dentre os quais o psicólogo, que cria e aplica as técnicas disciplinares 

no controle dos indivíduos. Nos capítulos II e III apresentamos a história da 

assistência a crianças, adolescentes e suas famílias na Europa e no Brasil, na qual o 

psicólogo foi chamado a atuar. Já o capítulo IV trata da apresentação e discussão do 

material coletado durante os acompanhamentos. Por fim, no último capítulo estão as 

considerações finais e nossas conclusões sobre este estudo. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I – A SOCIEDADE DISCIPLINAR E O USO DAS TÉCNICAS 
DISCIPLINARES PELOS PROFISSIONAIS PSI EM SUAS PRÁTICAS 

  
A organização do poder disciplinar, que surgiu durante os séculos XVIII e 

XIX, ainda guarda sua atualidade. Nesse sentido, as técnicas de controle do 

indivíduo produzidas durante tal período estão presentes em nossas instituições e 

difundidas entre as relações sociais. A apropriação destas técnicas, seu 

desenvolvimento e exercício pelos profissionais psi, que hoje transitam pelo espaço 

da assistência social, torna necessária a discussão da relação entre a organização 

do poder disciplinar, com suas técnicas que fazem funcionar este mecanismo, e a 

produção das relações de saber-poder que circulam pelas práticas psi pesquisadas. 

A proposta deste capítulo é apresentar tal relação. 

Antes disso, gostaríamos de esclarecer o que entendemos por práticas 

psi. Respaldada pela perspectiva de Foucault (2003, p.08), não nos referimos às 

práticas psi como um conjunto de atividades que os psicólogos executam em sua 

atuação na assistência social, mas sim a tudo aquilo que os produzem enquanto 

psicólogos, ou seja, o cotidiano de suas práticas discursivas e não-discursivas (as 

condições econômicas, sociais, políticas e culturais). De acordo com o autor, é 

somente com a visibilidade destas práticas que se pode realizar uma análise das 

transformações das mesmas ao longo da história. Assim,  

 
[...] as práticas sociais podem chegar a engendrar domínios de saber 
que não somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, 
novas técnicas, mas também fazem nascer formas totalmente novas 
de sujeitos e de sujeitos de conhecimento. O próprio sujeito de 
conhecimento tem uma história, a relação do sujeito com o objeto, 
ou, mais claramente, a própria verdade tem uma história (2003, 
p.08). 

 

Na área social, na qual atuamos, observamos que, a presença do 

psicólogo tem se tornando cada vez mais frequente. Ao que parece este fato 

também foi percebido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Assim, atentos às 

novas Políticas Públicas que estavam se formando, às discussões que vinham 

sendo travadas desde a década de 80 sobre a inserção do psicólogo na comunidade 

e à falta de referências sobre a atuação do psicólogo na área de assistência social – 

que vem crescendo e se organizando em nosso país –, o CFP publicou livretos 



 

sobre o trabalho do profissional psi dentro desta área, especificamente dentro dos 

Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), implantados, a partir de 2004, 

em grande parte dos municípios brasileiros. 

A cartilha, publicada pelo CFP em 2007, intitulada Referências técnicas 

para a atuação do psicólogo (a) no CRAS/SUAS, traz em seu conteúdo orientações 

sobre a Política de Assistência Social. Versa também sobre a contribuição do 

psicólogo para a efetivação desta política, bem como traz um guia com os princípios 

e os conceitos norteadores para a atuação deste profissional nos serviços 

desenvolvidos pela Assistência Social. De acordo com este documento:  

 
Na última década, diferentes experiências possibilitaram a divulgação 
de um conjunto de práticas direcionadas aos problemas sociais 
brasileiros, práticas que apontavam alternativas para o fortalecimento 
de populações em situação de vulnerabilidade social, assim como 
para o fortalecimento dos recursos subjetivos para o enfrentamento 
das situações de vulnerabilidade. Como resultado dessas 
experiências houve uma ampliação da concepção social e 
governamental acerca das contribuições da Psicologia para as 
políticas públicas, além da geração de novas referências para o 
exercício da profissão de Psicologia no interior da sociedade 
(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2007, p.06). 

 

Este parágrafo traz informações sobre a nova configuração das atividades 

psi na atualidade. As novas práticas desenvolvidas e “direcionadas aos problemas 

sociais” foram produzidas a partir de experiências na área social que resultaram na 

construção de uma série de propostas que os psicólogos poderiam estar oferecendo 

à gestão pública e a este novo campo de atuação em aberto. Por da citação acima, 

notamos que o vocabulário desenvolvido pela Assistência Social já foi apropriado e 

introduzido na Psicologia como, por exemplo, no uso do termo “população em 

situação de vulnerabilidade”.  

Também na citação apresentada, escrita por componentes do Conselho 

Federal de Psicologia, as relações de poder-saber podem ser percebidas, visto que 

as experiências dos psicólogos no campo social resultaram em uma produção de 

saber sobre esta possibilidade de atuação da Psicologia com a população pobre. 

Esta possibilidade foi reconhecida pelo Estado (responsável por gerir a população) 

que tratou de chamar o psicólogo para auxiliá-lo nesta tarefa. Assim, abre-se um 

campo para a Psicologia – aliada ao Estado na gestão da população pobre.  



 

Nesta mesma perspectiva, autores como Donzelot (1986) e Costa (2004), 

consideram que o entrelaçamento entre as práticas psi e as políticas sociais não é 

tão atual assim como diz o documento do Conselho Federal de Psicologia citado 

anteriormente. Para estes autores, esta relação remonta o século XIX, quando da 

produção da própria Psicologia enquanto ciência. 

Nesse sentido, Nardi e Silva (2004, p.189) esclarecem que: 

 
[...] os desenvolvimentos iniciais de uma psicologia científica, na 
virada do século XIX para o século XX, estariam já relacionados à 
criação de um conjunto de técnicas voltadas para o indivíduo, 
visando “adaptá-lo” socialmente, ou seja, a problemática inicial que 
atravessa o campo de investigação da psicologia moderna aparece 
relacionada a uma série de questões de ordem social. 

 

Estas questões de ordem social a que Nardi e Silva (2004, p.189) 

referem-se, tem a ver com a organização das novas formas de relação de poder-

saber deste período, que constituíram o que Foucault (2008) chamou de sociedade 

disciplinar.  

Nesta nova organização, a partir da qual novos saberes se formaram e 

com eles novas relações de poder, e vice-versa, a produção de saberes pelos 

psicólogos, a partir do trabalho realizado dentro dos serviços estatais, auxiliaram, e 

ainda auxiliam, na construção de instrumentos de gestão desta população através 

das políticas públicas. 

Cabe registrar que, apesar do psicólogo estar localizado enquanto 

profissional no “organograma do Estado”, as relações de poder não se restringem às 

relações da Psicologia com ele. Muito pelo contrário, estão presentes em toda a 

sociedade, capilarizadas por todas as relações, manifestando-se em diferentes 

instituições. Suas formas apenas variam de acordo com a organização da sociedade 

em que estão inscritas. 

Assim, para Foucault (1997, p.19): 

 
[...] as relações de poder (com as lutas que as atravessam ou as 
instituições que as mantêm) não desempenham, em relação ao 
saber, unicamente um papel de facilitação ou de obstáculo; não se 
contentam em favorecê-lo ou estimulá-lo, em falsificá-lo ou limitá-lo; 
poder e saber não estão ligados um ao outro pelo simples jogo dos 
interesses ou das ideologias; logo, o problema não consiste tão-
somente em determinar como o poder faz com que o saber lhe seja 
subordinado e o faz servir a seus próprios fins, tampouco como se 



 

imprime sobre ele e lhe impõe conteúdos e limitações ideológicas. 
Nenhum saber se forma sem um sistema de comunicação, de 
registro, de acumulação, de deslocamento, que é em si mesmo uma 
forma de poder, e que está ligado, em sua existência e em seu 
funcionamento, às outras formas de poder, nenhum poder, em 
compensação, se exerce sem a extração, a apropriação, a 
distribuição ou a retenção de um saber.  

 

Para Fonseca (1995, p.30), ao ligar as relações de poder com o aparelho 

do Estado, só é possível localizá-lo inserido na malha das próprias relações de 

poder e nunca ao contrário. O mesmo autor continua tal raciocínio afirmando que: 

 
Ao mesmo tempo, uma tal inserção não seria desprovida de 
implicações profundas entre o organismo que está inserido e a rede 
da qual ele se localiza. Se por um lado, o Estado recuperaria os 
procedimentos estratégicos dos mecanismos de poder em seus 
próprios procedimentos, por outro, esta apropriação permitida a 
institucionalização de inúmeras destas estratégias. Pode-se pensar 
na relação Estado/relações de poder como uma coexistência não 
conflitante. A inserção do aparelho estatal na rede de relações de 
força não se caracterizaria por uma incompatibilidade, de forma que 
aquele representasse um corpo estranho a esta, mas, ao contrário, 
poderia ser definida por uma convivência que garantisse por vezes a 
autonomia de um em relação ao outro, e, por vezes, uma implicação 
proveitosa tanto a um quanto a outro. (FONSECA, 1995, p.30). 

 

Desta forma, as relações de poder-saber que não se limitam às relações 

entre a Psicologia e o Estado, nela também acontecem. É nessa relação, entre 

Estado e poder, que se localiza o psicólogo atuante na assistência social. Neste 

lugar assume status de especialista, produzindo saberes, exercendo relações de 

poder e contribuindo para a gestão realizada pelo psicólogo a partir do Estado.  

Assim, alguns termos colocados comumente nos textos de Psicologia, 

como a “melhoria na qualidade de vida da população pobre”, seu “reconhecimento 

enquanto sujeitos”, enquanto “partes e participantes de sua história”, a “superação 

dos problemas subjetivos que a pobreza ocasiona” são produções de conhecimento 

que servem tanto para reafirmar a Psicologia, enquanto área de saber, quanto para 

legitimar suas ações sobre os indivíduos, estabelecendo assim uma relação de 

poder com aqueles sobres os quais se aplicam estes saberes. 

Pois, para Foucault (1997, p.19), o poder que se exerce por meio de 

mecanismos sutis não o faz sem que se forme, se organize e se coloque em 

circulação um saber. Não há relações de poder sem que um campo de saber se 



 

constitua, como também, todo saber constitui novas relações de poder, pois, eles 

estão em mútua dependência. 

Machado (apud FOUCAULT, 1996, p.XXI) considera que o fundamental 

da análise entre poder e saber é que eles se implicam mutuamente, pois, em todo 

lugar onde se exerce o poder, ao mesmo tempo há a formação de saber e 

movimentos de resistência. Assim, o saber assegura o exercício do poder. O mesmo 

autor complementa: 

 
Cada vez mais se impõe a necessidade do poder se tornar 
competente. Vivemos cada vez mais sob o domínio do perito. Mais 
especificamente, a partir do século XIX, todo agente do poder vai ser 
um agente de constituição de saber, devendo enviar aos que lhe 
delegaram um poder, um determinado saber correlativo do poder que 
exerce. É assim, que se forma um saber experimental ou 
observacional. Mas a relação ainda é mais intrínseca: é o saber 
enquanto tal que se encontra dotado estatutariamente, 
institucionalmente, de determinado poder. O saber funciona na 
sociedade dotado de poder. É enquanto é saber que se tem poder 
(apud, FOUCAULT, 1996, p.XXII). 

 

Na perspectiva de Foucault (2008, p.26), em cada extrato histórico as 

relações de poder reorganizam-se, surgem novas técnicas responsáveis por colocar 

em funcionamento todo seu mecanismo e instrumentos que colocam em prática tais 

técnicas. Esta tecnologia do poder incide sobre as pessoas e desenvolve-se 

conforme novas configurações se fazem presentes na sociedade. 

Cabe ressaltar que Foucault (1997, p.71) chama a atenção para a 

importância de pensar as relações de poder enquanto relações de forças que “se 

entrecruzam, que remetem umas às outras, convergem ou, ao contrário, se opõem e 

tendem a se anular” e nunca buscando o “ponto central de onde todas as fórmulas 

do poder derivariam”. 

Esta forma de pensar o poder, enquanto relações de forças, nos permite 

considerar que, em meio a elas, se dão resistências que desorganizam as relações 

de poder, fazendo com que novas configurações se organizem. Pois,  

 
Foucault afirma que o poder necessita de resistência como uma de 
suas condições fundamentais de operação. É através da articulação 
de pontos de resistência que o poder se espalha pelo campo social. 
Porém, é também através da resistência que o poder é rompido. A 
resistência é, ao mesmo tempo, um elemento de funcionamento do 



 

poder e uma fonte de perpétua desordem (DREYFUS; RABINOW, 
1995, p.162).  

 

Assim, segundo Foucault (2003, p.122), durante o Antigo Regime o poder 

estava organizado em torno do soberano. A partir dos séculos XVIII e XIX, as 

tecnologias de poder se organizaram em torno do poder disciplinar, cujo modelo veio 

dos sistemas prisionais e se espalharam por toda a sociedade. Seu funcionamento 

dependia de instituições fechadas, nas quais as técnicas disciplinares poderiam 

desenvolver-se. Prisões, escolas, hospícios, abrigos, famílias e todas as instituições 

deste período – chamadas por este autor de instituições de sequestro – aplicavam e 

criavam as técnicas do poder disciplinar.  

Dentre estas instituições estavam as de atendimento socioassistencial 

para crianças e adolescentes, e suas famílias. Foi neste momento que áreas de 

saber como a Psicologia tomaram forma. 

Esta inserção do psicólogo no campo da Assistência Social, vista 

enquanto práticas discursivas e não discursivas por onde as relações de saber e 

poder circulam, contribuem para a aplicação do que Foucault (2008, p.26) chamou 

de “tecnologias de poder” sobre o indivíduo e sobre a população (aqui, no caso, a 

atendida pela assistência social), como veremos mais adiante. 

 

1.1 – O desenvolvimento do poder disciplinar 
 
De acordo com Foucault (2008, p.41-114), durante o Antigo Regime, a 

posição de destaque que o soberano ocupava em relação ao povo é que 

determinava seu poder sobre o mesmo. Não existia a noção do indivíduo moderno 

conhecida hoje e o povo era invisível. O poder exercia-se mais sobre suas terras do 

que sobre os indivíduos que nela habitavam. Seu foco era a administração das 

riquezas e a conquista de novos territórios. 

Nestas sociedades, chamadas por Foucault (2008, p.41-114; 2006a, 

p.153-155) de “sociedades de soberania” a finalidade era garantir a obediência e a 

submissão ao soberano, para isso um aparato legislativo foi elaborado e usado 

como instrumento para sua obtenção. Era um sistema baseado na lei e no 

cumprimento dela, cujo único fim era legitimar o poder do soberano sobre suas 

terras e seus súditos. 



 

Os sistemas judiciário e penal também seguiam estes princípios e 

consequentemente as contravenções eram entendidas como um desacato à figura 

do próprio soberano e não aos indivíduos da sociedade – forma adquirida somente 

mais tarde, com a iminência do Estado de Direitos. Esta concepção prevalecente 

durante a soberania justificava a aplicação de rituais de suplícios e torturas, 

enquanto formas de punição que incidiam sobre o corpo dos indivíduos, 

considerado, durante todo o período feudal, como o único bem acessível aos 

homens (FOUCAULT, 2008, p.41-114; 2006a, p.153-155; 1997, p.38-39). 

As sessões de torturas e suplícios não tinham como meta a reparação do 

indivíduo: eram rituais políticos de restituição do poder ao soberano e, por isso, eram 

realizados em praça pública, para servirem de modelo aos demais (FOUCAULT, 

2006a, p.153-155). 

Uma série de mudanças, ocorridas entre os séculos XVIII e XIX, fez com 

que uma nova forma de organização social surgisse e com ela novas relações de 

poder.  

O pensamento Iluminista daquele período trazia preocupações referentes 

à atuação do homem moderno em seu meio. As ideias sobre a razão e o papel do 

indivíduo na sociedade propostas por Kant mostravam, segundo Foucault (1984, 

p.105), que uma mudança na forma de pensar estava sendo introduzida – pelos 

burgueses que pensavam sobre elas – pois era a primeira vez que um filósofo 

inseria em seus questionamentos as interrogações sobre suas ações em sua própria 

atualidade. 

Em meio ao crescimento populacional, à conquista de novos territórios, ao 

fim do absolutismo e à formação de uma classe burguesa preocupada consigo 

mesma, com suas ações e com suas riquezas surgiu o desenvolvimento industrial e 

capitalista, dando condições para que tal classe se tornasse industrial. Então, a 

burguesia passou a investir dinheiro em maquinários, ferramentas, instrumentos e 

matéria-prima para as indústrias. A riqueza adquiriu uma materialidade que não 

estava presente durante a Idade Média, período em que se expressava por domínios 

de terras, espécies monetárias ou letras de câmbio. Além de expostas a 

depredação, estas riquezas do mundo moderno precisavam ficar sob cuidados de 

manutenção e execução das camadas pobres que lá trabalhavam (FOUCAULT, 

2006c, p.71; 2003, p.100; 1997, p.38-39). 



 

O medo dos pobres, cada vez mais numerosos nas cidades, fez com que 

os novos burgueses sentissem a necessidade de organizar um controle sobre eles e 

então passaram a estudar formas de se fazer isso. Não poderiam mais usar as 

técnicas do Antigo Regime, visto que, além de não surtirem mais os efeitos 

esperados já há alguns séculos, estas práticas também eram condenadas pelo 

pensamento Iluminista que via na teoria do Contrato Social a melhor forma de 

convivência em sociedade. 

Entretanto, conforme Foucault (1997, p.38-39), era necessário vigiar os 

indivíduos e controlar suas vidas para que não comprometessem as riquezas. Além 

disso, cidadãos fortes, saudáveis, produtivos e dóceis, que pudessem se adequar, 

sem maiores resistências à mão-de-obra, eram fundamentais para que o sistema 

produtivo capitalista vingasse. 

Os empreendedores capitalistas, proprietários de grandes riquezas 

industriais, faziam parte das elites europeias, assim como também os intelectuais, 

que trataram de produzir saberes que dessem conta dos novos problemas que 

surgiam à medida que o capitalismo avançava.  

Afinal, o crescimento populacional e a participação cada vez mais 

necessária da classe pobre no trabalho e nas instituições como um todo, faziam 

aumentar, também, as preocupações com possíveis revoltas, resistências, 

saqueamentos e roubos. Dessa forma, segundo Foucault (1997, p.40): 

 
O problema é, então, fixar os operários ao aparelho de produção, 
estabelecê-los ou deslocá-los para onde se fazem necessários, 
submetê-los ao ritmo desse aparelho de produção, impor-lhes a 
constância e a regularidade que ele requer, em suma, constituí-los 
como força de trabalho. 
 

Outra forma de controle sobre os indivíduos se formava respaldada em 

uma nova relação entre poder-saber que não estava presente no Antigo Regime. 

Esta nova relação de poder-saber organizava-se com o objetivo de levar as pessoas 

a se submeterem, sem maiores resistências, à nova forma de concepção do Estado 

e das relações de produção e trabalho que estavam se constituindo.  

Pautado na perspectiva de Foucault, Fonseca (1995, p.48) afirma que, 

para o desenvolvimento deste poder, foram levados em consideração três critérios 

básicos: uma maior economia do poder, sua maior eficácia e a condição de que o 

crescimento do poder estivesse ligado ao rendimento dos aparelhos em que ele se 



 

exerce. Tais critérios estavam articulados ao modo de produção capitalista que 

precisava capturar todo o tempo dos indivíduos, transformando-o em tempo 

produtivo da forma mais econômica e eficaz possível, diminuindo as possibilidades 

de resistências e garantindo o aumento da produtividade com a cooperação dócil 

dos indivíduos. 

A esta forma como o poder se organizou, entre os séculos XVIII e XIX, 

Foucault (2008) chamou de poder disciplinar. A sociedade moderna deste período, 

no qual o poder disciplinar generalizou-se por todos os lugares institucionalizados, 

foi chamada, por sua vez, de sociedade disciplinar. 

Já Dreyfus e Rabinow (1995, p.150) destacam que a sociedade disciplinar 

não surgiu exatamente por causa do capitalismo ou vice-versa. Entretanto, estes 

autores admitem que esta tecnologia foi fundamental para que o novo sistema 

político-econômico conseguisse se organizar e ganhar força. 

Assim, a organização do poder disciplinar surgiu em um extrato histórico 

como efeito do pensamento Iluminista, bem como da nova forma de concepção de 

sociedade e da relação entre os homens originadas com o fim do absolutismo e com 

o surgimento do novo exercício de governo feito pelo Estado burguês. Influíram 

também na organização do poder disciplinar o novo sistema econômico, que se 

desenvolveu após o mercantilismo; o crescimento populacional do período; as 

conquistas de novas terras em outros continentes, que traziam riquezas para a 

Europa; e, também, do novo sistema de produção capitalista que se formou. 

Isso porque as técnicas desenvolvidas com o poder disciplinar permitem 

“o ajustamento da multiplicidade dos homens à multiplicação dos aparelhos de 

produção”. Assim, em um momento em que havia um grande contingente de 

indivíduos que precisavam ser aproveitados, surge um sistema que poderia 

empregar muitos indivíduos para manter-se e aumentar sua produção e, 

consequentemente, seu capital (FONSECA, 1995, p.49). 

 

1.2 – O mecanismo disciplinar 
 
De acordo com Fonseca (1995, p.48), o aparecimento dos mecanismos 

da sociedade disciplinar esteve relacionado com “a busca por uma definição de 

táticas de poder em relação às multiplicidades humanas”. Estas táticas 

individualizavam os homens para que eles pudessem ser analisados, classificados e 



 

ajustados a um padrão de normalidade que estava se formando. Esta análise e esta 

classificação normal/anormal levaram à produção de saberes que desenvolveram e 

ampliaram a complexidade destas técnicas disciplinares, garantindo o 

funcionamento do mecanismo disciplinar. Discutiremos aqui como se deu tal 

mecanismo. 

Foucault (1997, p.42) relacionou o funcionamento do poder disciplinar 

com a física. De acordo com o autor, a organização deste poder dependia de um 

mecanismo que incidia sobre os detalhes, as minúcias da vida cotidiana. Pode-se 

dizer, seguindo as ideias de Foucault, que esta microfísica do poder se organizou a 

partir de uma nova ótica – a vigilância generalizada e constante –, uma nova 

mecânica – o estabelecimento de uma disciplina através do isolamento e 

agrupamento dos indivíduos, da localização de seus corpos e da utilização de suas 

forças – e uma nova fisiologia – a criação de normas através de intervenções 

corretoras. 

Desta forma, segundo o autor, houve um investimento de poder sobre o 

corpo do indivíduo moderno, caracterizado pela vigilância, pelo controle sobre suas 

atividades e pela sua normalização. Estas técnicas de disciplinarização dos corpos 

tomaram o homem enquanto objeto, ou seja, houve um processo de objetivação 

para transformá-lo em um cidadão útil. Do encontro entre o poder e as investidas 

sobre o corpo surgiu o que Foucault (1997, p.42) chamou de “sujeito psicológico” 

das sociedades disciplinares.  

Paralelamente ao processo de objetivação do indivíduo, houve um 

processo de subjetivação que tratava o homem também como sujeito preso a uma 

identidade: útil, dócil, porém produtivo. Objetivação e subjetivação, ainda hoje, 

caminham juntas na produção do indivíduo moderno. 

A produção deste homem, ao mesmo tempo objetivado e subjetivado, 

garantiu que, além de corpo útil ao sistema capitalista, este indivíduo pensasse 

sobre sua realidade e atuasse sobre ela. O homem da sociedade disciplinar é um 

homem ativo. Daí Foucault dizer que o poder disciplinar, característico da sociedade 

disciplinar, é produtivo, pois incita, produz, caracterizando-se como um poder 

positivo em relação ao poder do Antigo Regime que era negativo, visto que, incidia 

sobre a morte do corpo e da alma. 

Desse mecanismo, descrito por Foucault, podemos concluir que a 

subjetividade do indivíduo moderno foi produzida neste período com o objetivo de 



 

adequar o homem à nova realidade capitalista. Para que tal mecanismo se 

engendrasse era necessário produzir a individualização do antigo homem feudal, 

transformando-o no indivíduo moderno.  

Para realizar este processo de individualização do homem feudal era 

preciso fixá-lo em instituições fechadas, nas quais seria possível realizar uma 

vigilância contínua e minuciosa de cada indivíduo, enquadrando-o durante toda a 

sua existência. A estas instituições Foucault (2003, p.114) chamou de “instituições 

de sequestro”. Em tais instituições seria possível realizar um estudo do indivíduo, 

controlando seu tempo, sua força, suas atividades, enquadrando seu espaço de 

atuação. Através do estudo que seria feito sobre este indivíduo formar-se-ia um 

saber sobre ele.  

Complementando estas considerações, Dreyfus e Rabinow (1995, p.170-

173) esclarecem que para ser eficaz o poder disciplinar deveria operar sobre o corpo 

o mais continuamente possível, de forma constante e regular, sem intervalos, com 

uma vigilância incessante do espaço, do tempo e do movimento. O espaço precisava 

ser fechado para que os indivíduos fossem organizados e comparados entre si. Esta 

demarcação garantia ao mesmo tempo a observação dos indivíduos enclausurados 

e a individuação deles dentro de escalas – maior/menor, melhor/pior, mais 

apto/menos apto. Daí a amplitude que as instituições de sequestro do século XIX 

alcançaram posteriormente. 

De acordo com Saliba (2006), as instituições de seqüestro: 

 
[...] são instituições encarregadas de toda a dimensão temporal dos 
indivíduos, ou de quase todo o seu tempo de vida. Essa técnica é 
característica da sociedade industrial, pois tem como função a 
transformação do tempo dos homens em tempo de trabalho. Nessas 
instituições, o tempo das pessoas se encontra controlado. A segunda 
função dessas instituições é a de controlar o corpo dos indivíduos. 
Dessa forma, a escola não serve apenas para ensinar, sua função 
ultrapassa sua finalidade aparentemente específica e precisa; ela 
deve controlar e formar o corpo do indivíduo, transformando-o em 
corpo de trabalho (SALIBA, 2006, p.90). 

 

A proposta arquitetônica para estas instituições surgiu a partir de um 

modelo desenvolvido para o sistema prisional que, conforme Foucault (2008) 

analisou, também precisava se adaptar às mudanças dos mecanismos de poder do 

século XVIII, encontrando novas formas de punição que não fossem através de 

torturas e suplícios aplicados até então. 



 

Este modelo foi o panóptico de Bentam que se tratava de um “[...] projeto 

de construção com uma torre central que vigia toda uma série de celas, dispostas 

circularmente, em direção oposta à luz, nas quais se encarceram os indivíduos. Do 

centro, controla-se qualquer coisa e todo movimento sem ser visto”. Sua vigilância 

total foi garantida pela multiplicidade do olhar que diluía o poder. Não sabendo de 

onde vinha a vigilância, o indivíduo tornava-se seu próprio guardião (FOUCAULT, 

2006a, p.155-156). 

De acordo com Foucault (2003, p.103), apesar de seu modelo 

arquitetônico ser idealizado, a proposta do panoptismo foi aplicada nas diferentes 

instituições da época, como escolas, fábricas, hospícios, abrigos para crianças 

abandonadas, sempre aplicando este sistema de vigilância contínuo e invisível, 

voltado para a normalização, que ainda hoje caracteriza o funcionamento de nossa 

sociedade e das instituições. Pois: 

 
O panoptismo é um dos traços característicos da nossa sociedade. É 
uma forma de poder que se exerce sobre os indivíduos em forma de 
vigilância individual e contínua, em forma de controle de punição e 
recompensa e em forma de correção, isto é de formação e 
transformação dos indivíduos em função de certas normas. Este 
tríplice aspecto do panoptismo – vigilância, controle e correção – 
parece ser uma dimensão fundamental e característica das relações 
de poder que existem em nossa sociedade (FOUCAULT, 2003, 
p.103). 

 
Surgiu então, a partir do panoptismo a tecnologia disciplinar que, segundo 

Fonseca (1995, p.50), promoveu uma apropriação do indivíduo, controlando os 

menores detalhes de sua vida, em tudo que ele produz, sem que haja para isso uma 

dominação explícita. 

Assim, de acordo com Foucault (2006b, p.66): 

 
[...] desde o início do século XIX, toda uma série de instituições que 
funcionaram sob o mesmo modelo, que obedeciam às mesmas 
regras, e cuja primeira descrição, quase que delirante, se encontra 
no célebre Panóptico de Bentham: instituições de vigilância nas quais 
os indivíduos eram fixados [...]. Eles eram fixados a esse aparelho, 
coagidos a obedecer a um certo número de regras de existência que 
enquadravam toda a vida deles – e isso, sob a vigilância de um certo 
número de pessoas [...] que dispunham de meios de punir [...]. 
Hospitais, asilos, orfanatos, colégios, reformatórios, usinas, ateliês 
com sua disciplina e, finalmente, prisões, tudo isso faz parte de uma 
espécie de grande forma social do poder que foi estabelecido no 
início do século XIX, e que, sem dúvida, foi uma das condições do 



 

funcionamento da sociedade industrial [...] capitalista. Para que o 
homem transformasse seu corpo, sua existência e seu tempo em 
força de trabalho, e a pusesse à disposição do aparelho de produção 
que o capitalismo buscava fazer funcionar, foi preciso todo um 
aparelho de coações; e me parece que todas essas coações que 
atingem o homem desde a creche e a escola o conduzem ao asilo de 
velhos passando pela caserna [...] estão referidas a um mesmo 
sistema de poder. 

 

Desta apropriação surgiram estudos sobre o indivíduo que resultaram em 

uma padronização do que deveria ser a normalidade esperada para ser vivida 

naquela sociedade moderna do século XVIII e XIX, a qual todos os indivíduos 

precisavam ser modelados.  

Tudo isso deveria ser feito com um mínimo de coerção possível, bem aos 

moldes do panoptismo. Citando Fonseca (1995, p.51): 

 
A disciplina não quer produzir corpos sobre os quais seja preciso 
incidir constantemente uma parcela de coerção e intimidação. Este 
procedimento seria alheio a seus mecanismos por ser inclusive 
dispendioso na economia de forças empregadas. Para esta 
economia é muito mais interessante fabricar corpos “submissos, e 
exercitados, corpos dóceis”, cuja submissão não represente uma 
inércia de obediência conseguida por um controle ininterrupto, mas 
esteja associada a uma impressão de autonomia na vinculação a 
engrenagens postas em funcionamento por diversas instituições. O 
que só se torna possível por meio de um entrelaçamento de diversos 
procedimentos, arranjos e dispositivos sutis e detalhados.  

 

Assim, os indivíduos deveriam ser observados, examinados, classificados, 

organizados, separados para que todos os desvios fossem identificados e corrigidos. 

Isso não significava que todos deveriam ser iguais, pelo contrário, todos eram 

diferentes, pois tinham sua individualidade, mas deveriam estar dentro das normas 

da sociedade. 

Para, ao mesmo tempo, identificar as individualidades e tratar das 

anormalidades – garantindo, assim, a normalização dos indivíduos – foram 

desenvolvidas técnicas disciplinares sem as quais o exercício da tecnologia do poder 

disciplinar se inviabilizaria. Desse modo, a partir dos saberes desenvolvidos e das 

necessidades apresentadas pelo novo sistema econômico, político e social surge um 

conjunto de técnicas de controle minucioso do corpo, das atividades, do tempo e das 

forças produtivas, que poderiam ser aplicadas em instituições, como por exemplo, as 



 

do aparelho Estatal, aos quais os serviços de atendimento socioassistencial a 

crianças e adolescentes estiveram atrelados desde suas origens.  

Estas técnicas permitiriam vigiar os corpos para que nenhum detalhe 

passasse despercebido, entre eles aquelas pequenas falhas, mínimos erros para os 

quais seriam aplicadas pequenas punições, que de tão sutis, seriam cumpridas, 

acreditando-se que ajudariam a superar as falhas e erros. Juntas, a vigilância e 

estas pequenas punições, cujo conjunto Foucault (2008, p.153) chamou de “sanção 

normalizadora”, permitiriam que importantes informações sobre o comportamento 

dos indivíduos fossem extraídas para serem estudadas, discutidas por especialistas 

e arquivadas, caso fosse necessário recorrer a elas posteriormente, garantindo que 

cada indivíduo fosse estudado em sua individualidade e particularidade.  

Das instituições, nas quais foram aplicadas inicialmente, difundiram-se 

para todas as dimensões da vida das sociedades modernas ocidentais, estando 

presentes ainda hoje, de forma mais visível ou mais diluída, nas instituições 

modernas e em especial naquelas em que, de acordo com os documentos do 

Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo tem (não por acaso) ganhado espaço 

de atuação cada vez maior: as instituições públicas socioassistenciais. 

Aqui, faz-se necessária uma ressalva para esclarecer que não estamos 

desconsiderando as discussões introduzidas por Foucault (apud NARDI; SILVA, 

2004, p.188) e por Deleuze (2009) que mostram que, desde meados do século XX, 

nossa sociedade não se caracteriza mais como uma sociedade disciplinar, mas sim 

como uma sociedade de controle, na qual muitas das instituições disciplinares já 

derrubaram seus muros exercendo a vigilância e o controle a céu aberto. 

Entretanto, consideramos para a realização desta pesquisa, a discussão 

proposta por Foucault (2008) de que hoje estamos em um período de transição entre 

estas duas organizações do poder, pois os mecanismos disciplinares ainda estão 

presentes em muitas instituições, mesmo que tenham ganhado roupagem mais 

complexa, adaptando-se à globalização, ao consumo e ao neoliberalismo que 

caracterizam nossa atualidade. Pois, como mostrou Nardi e Silva (2004, p.192): 

 
Nesta passagem das sociedades disciplinares para as sociedades de 
controle, é difícil perceber com exatidão o término de uma e o 
advento da outra, ainda que cada uma delas se organize em torno de 
práticas distintas. É como se nesse processo houvesse um ponto de 
indiscernibilidade em que elas se interpenetram e se misturam.  

 



 

Nossa hipótese, respaldadas por este referencial teórico, é de que nas 

instituições socioassistenciais, nas quais existem práticas do psicólogo, as técnicas 

disciplinares das instituições de confinamento ainda estão presentes, coexistindo 

com aquelas que generalizaram a vigilância e o controle para além delas, fazendo 

circular tipos de poder-saber que podem ser identificados tanto com as sociedades 

disciplinares quanto com as de controle. 

Desta forma, o psicólogo, chamado a fazer parte do corpo de 

especialistas da área social que o aparelho estatal organizou, tem como função 

exercer as relações de poder-saber sobre uma parcela específica de indivíduos 

modernos: aqueles que são alvo das políticas socioassistenciais. 

Estas técnicas, que estiveram atreladas ao trabalho dos psicólogos desde 

suas origens, ainda perpassam seu cotidiano nas instituições de assistência social. 

Vejamos como se caracterizam e se entrecruzam numa teia disciplinar que molda o 

indivíduo, controlando, ainda hoje, os mínimos detalhes de sua vida.  

 

1.3 – As técnicas disciplinares enquanto práticas do psicólogo 
 
As principais técnicas do poder disciplinar desenvolveram-se a partir de 

duas perspectivas complementares, para que o indivíduo fosse trabalhado em sua 

totalidade. Assim, há as técnicas ligadas à objetivação do indivíduo que possuem 

como alvo seu corpo, suas atividades e sua produção cotidiana. São elas a 

vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame. E há ainda as técnicas 

ligadas à subjetivação. Este é o caso da confissão enquanto meio de conhecer a si 

mesmo, ou seja, um autoconhecimento que só poderia acontecer com a ajuda de um 

especialista desta área: o psicólogo. 

Estas técnicas disciplinares como já apresentamos anteriormente, 

capilarizaram-se por toda a rede social e provavelmente também estão presentes 

nas práticas cotidianas dos psicólogos que trabalham nos serviços 

socioassistenciais. A seguir, apresentaremos, seguindo Foucault (2008), como elas 

se organizam.  

 



 

1.3.1. – A vigilância hierárquica 
 
Segundo Foucault (2008, p.143-145), para o funcionamento da tecnologia 

disciplinar foi preciso desenvolver um sistema que permitisse o olhar atento e 

contínuo sobre os indivíduos sobre os quais o poder incide. Primeiro adotou-se, para 

as instituições, uma arquitetura (panóptica) que permitisse “um controle interior, 

articulado e detalhado – para tornar visíveis os que nela se encontram”. Mas esta 

arquitetura precisava ser um “operador para a transformação” e para o adestramento 

dos indivíduos e não apenas um local de enclausuramento.  

Desenvolveu-se assim, uma série de ações e prescrições normativas que 

preencheram os vazios das instituições, ao mesmo tempo separando os indivíduos e 

exercendo sobre eles contínua observação. Tal estrutura funcionou como um 

“microscópio do comportamento”, permitindo que fossem realizadas observações, 

registros e treinamentos. A partir deste detalhamento, as multiplicidades encontradas 

precisavam tornar-se unidades especificadas a se trabalhar. A vigilância, então, à 

medida que se especificava também tornava-se mais intensa, contínua e 

hierarquizada, incidindo sobre toda a atividade do homem, sobre seu conhecimento 

técnico, sua rapidez, sua maneira de fazer, seu zelo, seu comportamento 

(FOUCAULT, 2008, p.146). 

Esta generalização garantiu que a vigilância hierárquica tivesse ao 

mesmo tempo uma função definida (aumentar os efeitos do poder com um mínimo 

de investimento possível) e fosse integrada ao interior do mecanismo disciplinar, 

tornando-se parte dele. Isso quer dizer que ao mesmo tempo em que exerce sobre o 

indivíduo uma fiscalização sobre todos os seus atos, não aparece enquanto 

operação coercitiva, visto que se encontra diluída e espalhada anonimamente sobre 

todo o corpo social. 

Assim, segundo Fonseca (1995, p.55), a vigilância sobre as ações do 

indivíduo visa garantir que seu resultado esteja sintonizado com seus objetivos. Para 

tal, utiliza disposições espaciais que, ao mesmo tempo em que permanecem ocultas, 

também possibilitam uma observação completa da enorme variedade de ações e 

atitudes humanas. Esta observação permite que os indivíduos se tornem visíveis, 

possibilitando um mapeamento completo de seus comportamentos e atitudes, 

utilizado para a produção de formas de conhecimento e controle sobre aqueles a 

quem vigia. Como a visibilidade é constante e aquele que vigia está sempre invisível, 



 

a consciência desta constância assegura que a vigilância nunca deixe de produzir 

seus efeitos sobre o vigiado, tornando-o seu próprio guardião e a utilização de força 

dispensável. 

Quem faz funcionar a engrenagem deste mecanismo de vigilância e 

controle é o que Foucault (2008, p. 146) chamou de “pessoal especializado”, que se 

tornou indispensável desde o século XVIII. Dentre este pessoal especializado está o 

psicólogo, cuja própria formação acadêmica capacita-o para realizar estas 

observações, constatações que garantem a vigilância sobre os indivíduos que 

atende.  

Entretanto, de que modo esta tecnologia é posta para funcionar nos 

serviços de atendimento socioassistencial? Será que a vigilância hierárquica 

proposta por Foucault (2008) está inserida nas práticas cotidianas do psicólogo?  

Donzelot (1986) propôs que o psicólogo ajuda a criar, nas instituições em 

que trabalha, formas de permitir a observação dos indivíduos para que possam ser 

melhor orientados e portanto, controlados e “tutelados”. Percebemos a circulação 

desta tecnologia durante as visitas domiciliares que acompanhamos, nas quais, o 

psicólogo, através de seu “olhar clínico”, enquanto conversa com a mãe, ou com a 

criança, observa seus gestos, seus olhares, a possibilidade de estar escondendo 

algum fato, ao mesmo tempo em que avalia as condições da casa, a limpeza, a 

arrumação, a organização externa, pois esta última, segundo algumas teorias psi, 

refletem a “organização interna” da pessoa analisada. O olhar vigilante do psicólogo 

não tem o peso da dominação explícita, visto que ele está lá apenas para orientar e 

ajudar, ou seja fornecer “conselhos eficazes”, conforme Donzelot (1986) discutiu, ou 

associar aquilo que observa às suas teorias psicológicas, como propôs Castell 

(1981). Estas observações garantem o desenvolvimento e a aplicação de uma outra 

técnica inerente ao poder disciplinar: a sanção normalizadora. 

 

1.3.2 – A sanção normalizadora 
 

A partir de seu olhar vigilante e hierárquico, o psicólogo realiza suas 

orientações, suas conversas nas quais estão presentes pequenas correções aos 

comportamentos inadequados apresentados por mães, crianças e adolescentes 

como, por exemplo, permitir que as crianças permaneçam nas ruas, o cuidado com o 

filho, as faltas à escola, a desorganização da casa, a exposição das crianças às 



 

brigas dela com o companheiro. Seu propósito é a transformação destas condutas 

para melhorar a relação entre os membros da família, torná-la mais adequada, mais 

“normal”. A estes pequenos “assinalamentos”, Foucault (2008) chamou de “sanção 

normalizadora”. 

A sanção normalizadora trata-se de um conjunto de procedimentos 

punitivos relacionados a uma infinidade de pequenas atitudes e comportamentos, 

que escapam ao controle dos grandes sistemas de punição.  

De acordo com Foucault (2008, p.149), a sanção normalizadora envolve 

uma série de micropenalidades “do tempo (atrasos, ausências, interrupções das 

tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser 

(grosseria, desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes 

“incorretas”, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência)”. 

Exercem-se a partir da vigilância que, por sua vez, permite a visibilidade dos 

menores atos, das menores condutas e dos comportamentos mais sutis, buscando 

identificar os desvios e as inobservâncias às regras.  

Estas punições têm por objetivo corrigir os desvios e inobservâncias para 

assim reduzi-los ao mínimo possível. Para isso, são aplicados exercícios de 

repetição. Assim, “a repetição de atitudes ou comportamentos conforme a regra teria 

a dupla função de servir de castigo a atitudes e comportamentos e ao mesmo tempo 

exercitar a prática daquilo que estaria de acordo com a regra” (FONSECA, 1995, 

p.57). 

Forma-se, segundo Foucault (2008, p.151), um sistema de valores que 

vão do melhor para o pior ou vice-versa, quantificando e hierarquizando a conduta 

dos indivíduos de acordo com suas virtualidades (ou falta delas), ou seja, de acordo 

com comportamentos tidos como ideais e corretos, que estão em conformidade com 

as normas. A partir da punição e recompensa forma-se um sistema de classificação 

das virtualidades do indivíduo. 

Assim, a função da sanção normalizadora é classificar, normalizar as 

condutas, adequando-as às regras, diferenciando, hierarquizando e classificando 

tanto comportamentos como os valores dos indivíduos. Seu efeito é a afirmação da 

norma e a produção do indivíduo normal. A partir de sua atuação sobre cada um em 

particular ela consegue estabelecer uma normalização, uma homogeneidade sobre 

os padrões de normalidade e ao mesmo tempo individualizar, à medida que mede os 



 

desvios, fixa as especialidades e torna útil as diferenças (FONSECA, 1995, p.58; 

FOUCAULT, 2008, p.154). 

 

1.3.3 – O exame 
 

Já o exame surge da combinação entre a vigilância e a sanção 

normalizadora. O exame põe em funcionamento um mecanismo que permite a 

associação entre poder e saber à medida que produz conhecimento sobre os 

indivíduos examinados, visto que “supõe um mecanismo que liga um certo tipo de 

formação de saber a uma certa forma de exercício do poder” (FOUCAULT, 2008, 

p.154-156). 

Seu antecessor é o inquérito que, segundo Foucault (2003, p.88; 1997, 

p.20), é utilizado na prática judiciária. Seu objetivo é descobrir a verdade através de 

um ritual em que testemunhas dizem o que sabem e o condenado é incitado a 

relembrar os acontecimentos. Segundo este autor, o inquérito é a matriz do 

desenvolvimento de todos os saberes empíricos e das ciências da natureza.  

O exame torna possível o investimento político sobre os indivíduos e as 

instituições. Através da vigilância sobre os indivíduos visíveis é possível extrair todo 

tipo de informação daqueles que agora são o objeto privilegiado das manifestações, 

através das quais se produz um arquivo dos indivíduos sobre os quais atua, 

desenvolvendo sobre estes um saber capaz de “determinar se um indivíduo se 

conduz ou não como deve, conforme ou não à regra, se progride ou não, etc.”. Este 

novo saber se ordena em “torno da norma, em termos do que é normal ou não, 

correto ou não, do que se deve ou não fazer”, sendo a matriz de todas as 

psicologias, sociologias, psiquiatrias e de todas as ciências conhecidas como 

ciências humanas (FOUCAULT, 2003, p.88; 1997, p.20).  

Fonseca (1995, p.60) esclarece que: 

 
Desta forma, pelo exame, a disciplina consegue constituir o indivíduo 
enquanto objeto documentado, podendo ser descrito e analisado em 
seu própria individualidade. O registro do exame permite manter a 
singularidade que aparece em cada individualidade, com seus 
desvios, seus traços particulares, suas aptidões e capacidades. Tal 
procedimento permite ao mecanismo disciplinar uma utilização 
praticamente personalizada de cada indivíduo, com vistas a uma 
normalização, que não representa a uniformização das 
individualidades, mas a sua adequação a um dispositivo. 



 

 

Assim, a vigilância permanente permite extrair um grande número de 

informações sobre o vigiado. Os atos mais sutis não permanecem ocultos. O 

material coletado é escrito e transformado em documento a ser consultado quando 

necessário, pois para Foucault (2008, p.157) “o exame faz também a individualidade 

entrar num campo documentário: seu resultado é um arquivo inteiro com detalhes e 

minúcias que se constitui ao nível dos corpos e dos dias”. 

O exame registra e mantém documentadas as individualidades em todas 

as suas manifestações, transformando este indivíduo em um caso a ser mensurado, 

comparado, treinado, classificado, normalizado como mostrou o relato dos 

atendimentos realizados que as psicólogas acompanhadas fazem no sistema de 

informações virtual existente na Secretaria de Assistência Social do município (nos 

aprofundaremos nessa discussão no capítulo IV). 

A individualidade torna-se um objeto de descrição e documentação que 

pode ser controlada e dominada, a partir de um processo constante de objetivação e 

de sujeição. Cada indivíduo possui um status da sua própria individualidade, que, 

uma vez descrita e documentada, constitui um caso. Sobre ele serão realizados os 

controles inerentes ao mecanismo disciplinar (FONSECA, 1995, p.60). 

Ainda de acordo com Fonseca (1995), o indivíduo passa a ser produzido 

por mecanismos científico-disciplinares, que o individualizarão a partir de 

observações, fiscalizações, medidas comparativas e normalização de desvios que o 

tratarão como objeto, como as intervenções e procedimentos decididos nas 

discussões de casos feitas pelos profissionais da rede socioassistencial, por 

exemplo. 

Seu foco são os homens comuns em seu ambiente cotidiano. Some a 

figura de poder do soberano e dilui-se por toda a sociedade. Os homens, que antes 

eram súditos invisíveis, ganham visibilidade no poder disciplinar. Investir nestes 

homens torna-se importante e ocultar as relações de poder também, para que a 

dominação não seja percebida. 

A posição e a produção do indivíduo no espaço, no tempo, as suas 

atividades, e forma como estas atividades são executadas precisam ser controladas, 

pois marcam a individualidade e garantem a particularidade de cada indivíduo 

produtivo e objetivado. 

Concluindo suas reflexões sobre o exame, Foucault (2008, p.160) afirma: 



 

 
[...] o exame está no centro dos processos que constituem o 
indivíduo como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de 
saber. É ele que, combinando vigilância hierárquica e sanção 
normalizadora, realiza as grandes funções disciplinares de repartição 
e classificação, de extração máxima, das forças e do tempo, de 
acumulação genética contínua, de composição ótima das aptidões. 
Portanto, de fabricação da individualidade celular, orgânica, genética 
e combinatória. Com ele se ritualizam aquelas disciplinas que se 
pode caracterizar com uma palavra dizendo que são uma 
modalidade de poder para o qual a diferença individual é pertinente. 

 

Assim, é através do exame que a criança, o adolescente e suas famílias 

tornam-se casos a serem discutidos entre os profissionais que as atendem nos 

diversos serviços da rede socioassistencial. Nestas discussões – em que são 

levados os registros, prontuários, cadastros de todos os atendimentos realizados, as 

observações (obtidas através da vigilância), as orientações e as respostas das 

famílias a cada conjunto de sanções normalizadoras – produz-se um conhecimento, 

ou seja, um saber, sobre estas famílias que possibilitam o surgimento de novas 

propostas de intervenção (um novo conjunto de estratégias de normalização). Estas 

intervenções também buscam capturar as resistências e criar novas relações de 

poder que garantam a sujeição e a dominação, não através da força, mas sim 

através da disciplinarização destes indivíduos. 

 
1.3.4 – Uma técnica disciplinar também necessária ao trabalho do psicólogo: a 
confissão 

 

Conforme discutimos anteriormente, o homem medido, observado e 

classificado, não é um homem que pensa, que sente, que fala, que questiona a si e 

ao mundo. Sendo assim, um outro aspecto da economia do poder disciplinar fica 

falho: o indivíduo vigiado do panoptismo precisa pensar, ter senso crítico para poder 

tornar-se seu próprio guardião. Ele sendo objetivado, produz-se um modo específico 

de subjetivação que deve ser acompanhada por especialistas, como o psicólogo, 

que o ajudarão a desenvolvê-la, a minimizar as dores e sofrimentos que com ela 

surgem, a potencializar sua reflexão e amparar suas ações.  

Assim, é através da técnica que Foucault chamou de confissão (apud 

DREYFUS; RABINOW, 1995) que o psicólogo vai conseguir extrair do indivíduo o 

material a ser analisado, corrigido e examinado.  



 

Para fazer o indivíduo falar, os especialistas se apropriam de uma técnica 

bastante antiga, desassociando-a de seu caráter primeiro – o religioso. É através da 

confissão que a verdade vai ser extraída e o autoconhecimento vai ser possível. 

De acordo com Fonseca (1995, p.86), a confissão foi uma técnica que se 

desenvolveu a partir do século XIX e que tornou possível a articulação, em um 

mesmo processo, do corpo, do discurso, do saber e do poder. A sua identificação 

depende de uma introspecção para, em seguida, ser revelada apenas a alguém que 

possa compreendê-la e interpretá-la, ou seja, para o profissional psi. 

É interessante a reflexão sobre o caminho que esta tecnologia de poder 

percorre, quando se tratam dos indivíduos sobre as quais incidem as práticas 

socioassistenciais. 

Em nosso dia-a-dia, encontramos psicólogos a relatar que a situação de 

pobreza e de vulnerabilidade de algumas pessoas é tamanha, que as impede de 

realizar qualquer exercício de pensamento, inclusive inviabilizando-se a realização 

da confissão. Para estes casos a saída é simples: torna-se necessário fazer um 

trabalho de acompanhamento intenso, diário se for o caso, para que o indivíduo seja 

capaz de realizar este movimento, para o especialista poder desempenhar seu papel 

de “ajudar” e “proteger” o indivíduo, através da confissão. 

Para esses psicólogos, através do controle do espaço, das atividades, do 

tempo e das relações que este indivíduo estabelece, indo de instituição a instituição 

(escola, projeto assistencial, projeto profissionalizante), ele adquire a capacidade de 

confessar tudo o que ele pensa. É possível supor que, na verdade, por trás da ajuda 

oferecida com a possibilidade de levar autonomia, autorreflexão, e todos os jargões 

usados pela psicologia, estão as relações de forças que fazem operar o poder sobre 

o indivíduo atendido. 

É assim que a psicologia, segundo Filho e Trisotto (2007, p.11): 

 
Como ciência, ou conjunto de saberes e práticas sobre o sujeito, [...] 
tem o poder socialmente reconhecido de enunciar a subjetividade, 
dizer quem são os indivíduos, quem somos nós; no entanto, ela 
sempre nos enuncia como sujeitos da norma, remetidos a ela, 
comparativamente a outros sujeitos como nós, marcando e 
nomeando os desvios em termos de médias, curvas, condutas 
adequadas ou não, sancionadas ou não, quando não, patologizadas. 
[...] É neste sentido politicamente forte: psicologia, disciplina (de 
aplicação) da norma, o que sugere bem mais que as habituais 
críticas quanto ao lugar político da psicologia como instrumento 
auxiliar “do poder”, comprometido com a manutenção do status-quo.  



 

 

É o interesse pela vida deste indivíduo que adquire força, à medida que 

os saberes sobre ele vão sendo produzidos – objetivação e subjetivação, duas faces 

de uma mesma moeda. Este indivíduo que ao ser classificado, esquadrinhado 

espacialmente, controlado em seu tempo e em suas atividades, também deve 

pensar, falar e sentir, pois é um indivíduo vivo. Esta forma de organização das 

relações de saber-poder que, segundo Foucault (2008), substituiu a sociedade de 

soberania, e nas quais o poder investido é marcado pela disciplinarização dos 

corpos e pela individualização dos homens, transformando-os em indivíduos aptos a 

exercerem seu papel na modernidade, capilarizou-se por todo lugar, como já 

dissemos anteriormente, chegando até a família e a criança. Como mostrou Saliba 

(2006, p.45): 

 
Sobre eles [a família e a criança enquanto campos de investimentos] 
se organizará uma rede de vigilância e controle, mediante práticas 
sociais, que se lastreará num saber que definirá o normal e o 
anormal. Tendo como referência a norma, esse poder anônimo e 
funcional individualiza cada vez mais aqueles sobre o qual se exerce, 
como a criança, o homossexual, a prostituta e o delinquente. 

 

Uma vez transformadas em objeto de intervenção, criança e família, 

efeitos da sociedade disciplinar e sobre as quais incidem as técnicas disciplinares, 

resta interrogar quem operacionalizou esta transformação e esta intervenção. Sobre 

isso Saliba (2006, p.45) esclarece: 

 
Para este fim, as ciências humanas ganham espaço, especialmente 
com a medicina e a psicologia, de onde proliferam várias categorias 
de trabalhadores técnico-assistenciais, entre elas a própria 
assistência social, que possui importância singular nessa estratégia 
de controle. 

 

Chega-se então às práticas psi que também não deixam de ser efeito da 

sociedade disciplinar e constituíram-se conforme o controle e a vigilância da família 

e da criança se compuseram. 

Desta forma, não se trata aqui de estabelecer uma relação causal entre 

estas produções, o que nos distanciaria da perspectiva de Foucault, para o qual os 

acontecimentos não têm um direcionamento pré-estabelecido ou uma conspiração 

que os determine antes mesmo de se iniciarem. 



 

Conforme já dissemos, para o autor, os acontecimentos são fruto de 

relações de forças em constante movimento (FOUCAULT, 1997, p.71). Assim, para 

controlar a família e a criança moderna foi necessário o surgimento da psicologia, 

esta por sua vez nasceu atrelada ao exercício do controle destas famílias e crianças. 

Assim ambas são efeitos de uma mesma dinâmica das relações de poder: o poder 

disciplinar. 

No próximo capítulo, então, apresentaremos como se deram estas 

relações de forças que levaram a família e a criança a tornarem-se objetos de 

intervenções socioassistenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II – ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS 
FAMÍLIAS 
 

As reflexões sobre a atuação do psicólogo nas instituições 

socioassistenciais exigem que nos reportemos ao passado, localizando como e por 

quem este atendimento era feito antes, e como ele foi se modificando ao longo do 

tempo, adquirindo características novas, com criação de instituições fechadas e 

especializadas, e posteriormente com a abertura de seus muros e a disseminação 

de seu controle.  

Para a construção deste histórico nos auxiliaram: Marcílio (2006), 

Donzelot (1986) e Pilotti e Rizzini (2009). 

 

2.1 – O contexto europeu 
 

Para tratar da produção da assistência à criança durante a Idade Média e 

Modernidade, recorremos a Marcílio (2006) e a Donzelot (1986), por suas obras 

serem de grande importância para a compreensão da forma como se constitui 

historicamente tal assistência.  

Conforme discutido por estes autores, apenas a partir dos séculos XVII e 

XVIII, com o desenvolvimento da medicina e a produção da filantropia, é que surgiu 

uma preocupação com a assistência à infância e à família europeia. Antes disso, as 

iniciativas assistenciais ocorriam de forma isolada, sem que houvesse um 

planejamento ou uma articulação destas ações. A figura do médico, e do psicólogo, 

não estava presente na sociedade. A Igreja foi a principal instituição responsável por 

toda a assistência às crianças pobres da Idade Média. Foi um longo processo, até 

que a assistência social se organizasse em torno da criança, do adolescente e de 

suas famílias.  

As primeiras iniciativas de assistência aos pobres da Idade Média 

surgiram com a implantação do Cristianismo, na Europa. Seu objetivo era 

arrebanhar fiéis e exercer sobre eles um cuidado que os mantivessem ligados à 

religião cristã. A forma de organização social, deste início do Antigo Regime, não 

permitia que houvesse uma centralização destas iniciativas, visto que o povo 

formava pequenas aldeias ou clãs espalhados pelo território europeu (MARCÍLIO, 

2006, p.31). 



 

Neste contexto, como mostrou Marcílio (2006, p.31), é que surgiram, 

agregados aos mosteiros, os pequenos albergues que atendiam necessitados de 

todo tipo, como doentes, andarilhos, pobres, órfãos, abandonados. 

Cabe registrar, no entanto, que, neste momento, as iniciativas de 

assistência a crianças não se distinguiam daquelas destinadas a outros pobres e 

desvalidos. Tais ações não foram sistematizadas uma vez que, durante toda a Idade 

Média, a criança não ocupou lugar especial na sociedade. Ela vivia misturada aos 

adultos, circulando pelo mesmo ambiente informacional e social que eles. Não havia 

sido criada a necessidade de sua proteção e de sua formação. Ainda não tinha sido 

descoberta a utilidade da criança enquanto ser em desenvolvimento, ou seja, o 

conceito de infância não tinha sido inventado (para mais detalhes, ver Postam, 1999 

e Ariès, 1981). 

Nestes primeiros séculos do Cristianismo, foram muitas as investidas da 

Igreja para difundir e implantar a religião cristã dentre os povos de outras crenças. 

Uma das estratégias usadas foi a criação da ideia, discutida por Marcílio (2006, 

p.30), da pobreza enquanto condição de aproximação com Deus, pois, os muitos 

pobres da época teriam em sua condição algo que lhes aproximassem do Deus 

cristão, o que facilitava a identificação com o Cristianismo. Esta ideia ainda servia 

para que aqueles que já haviam se convertido, e não eram pobres, tivessem a 

oportunidade de garantir sua salvação e sua aproximação com Deus, por meio da 

compaixão e da piedade, expressada através de esmolas, ajudas esporádicas e 

doações às Igrejas. 

Assim, a partir de uma estratégia do Cristianismo é que piedade e 

compaixão estabeleceram as relações entre pobres e ricos durante a Idade Média, 

criando, entre eles, uma relação de dominação e submissão, conforme discutiu 

Caponi (2001, p.18-22). 

Esta relação e estes sentimentos marcaram toda a assistência aos pobres 

da Idade Média, conforme apresentou Marcílio (2006, p.134), para a qual a 

“assistência caritativa” trazia como características a prática da compaixão e da 

benevolência com ações imediatistas (a doação de esmolas) e sem a preocupação 

com uma mudança social ou com a organização de um planejamento efetivo. 

Ainda segundo Marcílio (2006), entre os séculos X e XIV houve um 

grande crescimento populacional, o surgimento das primeiras cidades medievais, 

cruzadas, guerras e conquistas de territórios que exigiram a formação de novas 



 

estratégias que dessem conta da emergente situação de miséria – agora 

escancarada nas cidades – e de todas as consequências que ela evidenciava como, 

por exemplo, as doenças e o abandono de crianças. 

Igreja e Estado mantinham estreitas relações, tanto para o exercício 

político quanto para o controle do povo, no entanto, não organizaram ações que 

dessem conta da situação de miséria que tomou conta da Europa Ocidental deste 

período. Diante da pobreza e da miséria, bem como da ineficiência do Estado em 

atender as demandas da população, os administradores das municipalidades e seus 

habitantes, preocupados com a situação, formaram as primeiras associações e 

confrarias ligadas ao poder público e que se juntaram às iniciativas dos religiosos, na 

implantação de instituições de assistência (MARCÍLIO, 2006, p.39).  

Segundo tal autora (idem, p.41), as pessoas que compunham estas 

associações e confrarias pertenciam à aristocracia ou à burguesia: eram mulheres 

da nobreza ou da realeza que mantiveram os princípios da assistência caritativa em 

seus pequenos albergues e hospedarias, que eram destinados a adultos e crianças 

que passavam pelas estradas e entradas das cidades. Estas iniciativas de leigos 

associadas ao Estado e à Igreja deram origem às primeiras instituições de proteção 

de crianças pobres do mundo ocidental. 

Assim, para Marcílio (2006, p.48): 

 
[...] a noção e a organização tradicional da caridade no plano 
individual não respondiam mais as novas e crescentes necessidades 
da sociedade. Os responsáveis [diga-se, o poder público] pelas 
comunidades urbanas que surgiam apressaram-se em preencher os 
vazios, assumindo o controle dos serviços sociais para melhor 
organizar a assistência comunal. Essa foi a primeira etapa do longo 
processo de evolução para uma assistência secular e pública. 

 

Entretanto, como mostrou Marcílio (2006, p.48), o poder público na 

Europa, ainda durante a Idade Média, tratou de assumir a assistência aos pobres, 

mesmo que não integralmente. A este respeito, Pilotti e Rizzini (2009, p.16) 

esclarecem que no Brasil, por sua vez, o Estado só foi responsabilizar-se pela 

assistência à criança entre o final do século XIX e início do século XX, conforme 

apresentaremos mais adiante. 



 

Dentre as associações que se organizaram neste período, na Europa, 

merece destaque a Santa Casa de Misericórdia, atrelada à Igreja Católica e 

subsidiada, em parte, pelo poder público. De acordo com Faleiros (2009, p.210): 

 
Embora de caráter leigo e gozando de autonomia, a Irmandade da 
Misericórdia mantinha estreitas relações com a realeza e com a 
hierarquia da Igreja Católica, relações estas de privilégio, mas muitas 
vezes conflituosas. Dentre os privilégios reais concedidos à 
Misericórdia destacam-se seu monopólio da coleta de esmolas e da 
assistência. 

 

Com o decorrer dos séculos, o sistema de albergarias e hospedarias 

precisou ser ampliado, conforme crescia o número de pessoas que dele 

necessitavam. Como a criança começou a ser notada nos últimos séculos que 

antecederam a Modernidade (ARIÈS, 1981), tanto religiosos quanto associações de 

caridade, começaram a separá-la dos adultos e doentes, como mostrou Marcílio 

(2006, p.52). 

Surgem, então, segundo esta autora (idem, p.52), as primeiras grandes 

instituições voltadas para o atendimento de crianças da Europa Ocidental. 

Entretanto, neste momento, apesar da criança ser notada, não havia sobre ela 

nenhum investimento ou preocupação, o que levou estas instituições a manterem a 

mesma precariedade dos antigos albergues, não sendo mais do que depósitos para 

aqueles que eram rejeitados, abandonados ou órfãos.  

Uma das estratégias de acolhimento das crianças abandonadas e 

ilegítimas criadas neste período é identificada como Roda dos Expostos, sistema 

que prevaleceu até o século XIX. Seu funcionamento foi bastante questionado, com 

altos índices de mortalidade infantil e total descaso para com a vida das crianças, 

mas sua função social foi bastante explorada. De acordo com Marcílio (2006, p.52) 

sua capacidade era enorme: 

[...] podendo receber até seiscentas crianças. [...] As crianças 
expostas na Roda de Roma eram confiadas a amas-de-leite. 
Algumas dessas amas levavam as crianças para serem criadas em 
suas casas; outras moravam nas proximidades. Para fornecer leite 
aos expostos, a instituição dispunha, também, de cabras. Depois de 
desmamadas, entre quinze meses e dezoito meses, as crianças 
passavam a viver no hospital até os oito anos ou dez anos [...]. Entre 
oito anos e dez anos elas eram confiadas a mestres-artesãos, que 
lhes ensinavam ofícios conforme as aptidões, a força e o sexo. 

 



 

A administração e manutenção, neste momento, já cabiam ao poder 

público, que não conseguia assumir todos os encargos, dividindo sua tarefa com 

entidades religiosas e organizações coletivas da sociedade, o que evidenciava a tão 

atual articulação (ou falta dela) entre público e privado que caracteriza toda a 

assistência à infância de nossos tempos. 

Neste novo contexto, a ideia, apresentada por Marcílio (2006, p.48) da 

pobreza associada à aproximação com Deus não era mais viável, pois a pobreza 

tinha um custo alto para o Estado. Era preciso dividir as responsabilidades com a 

sociedade. De acordo com esta autora, criou-se a noção da pobreza associada à 

“privação”, à “dependência” e à “humildade”. Os pobres deste período deveriam ser 

ajudados por aqueles que tivessem posses. Assim, surgiram duas categorias de 

pessoas que são utilizadas por nós até hoje, com algumas modificações nas formas 

de nominação, quais sejam: os benfeitores e os assistidos (MARCÍLIO, 2006, p.48). 

Os séculos que se sucederam trouxeram intensas mudanças para o 

contexto europeu, dentre as quais estão o sistema monetário e econômico, o 

surgimento do mercantilismo e posteriormente do capitalismo, o sistema político e 

administrativo, que se iniciou com a queda da monarquia e a estruturação da 

burguesia enquanto classe econômica, resultando em aumento populacional, bem 

como o crescimento dos núcleos urbanos e a expansão dos territórios colonizados.  

Assim, segundo Foucault (2006c, p.152), conforme uma nova 

configuração social tomava forma, tornou-se imprescindível desenvolver uma 

estratégia, eficiente na administração de toda aquela população que surgia e em 

especial da parcela pobre que começou a assombrar outra categoria que também se 

formava – a burguesia. 

Movimentos como o Renascimento e o Iluminismo refletiam as novas 

concepções sobre o homem, sobre as relações entre eles e deles com o mundo que 

estavam se formando. 

Neste contexto, assuntos como a atuação do homem em seu meio, os 

benefícios trazidos pelos avanços mecânicos, tecnológicos e científicos, o domínio 

da natureza e de suas propriedades em prol do desenvolvimento da humanidade 

eram discutidos pelos intelectuais da época e demarcavam que uma nova forma de 

pensar sobre o mundo e sobre o homem estava emergindo. 

Junto a isso, o desenvolvimento industrial, que se iniciou no século XVIII, 

precisava de uma massa de trabalhadores e operários, obrigando a uma mudança 



 

na configuração socioeconômica tão característica da Idade Média – agrária e 

subsistente. O crescimento demográfico nas cidades também exigia que formas de 

administração do espaço e da propriedade fossem pensadas, assim como novos 

métodos de administração da população, com maior controle e vigilância. O objetivo 

era impedir roubos, pilhagens, saqueamentos e depredações, tão frequentes e 

tolerados até então (FOUCAULT, 2006c, p.71). 

Esta preocupação surge no mesmo momento em que uma nova 

organização do poder estava se formando a partir de um conjunto de mecanismos 

estratégicos sutis que levaram a produção do indivíduo moderno. De acordo com 

Fonseca (1995, p.36): 

 
Este novo tipo de poder aparece vinculado à sociedade burguesa, a 
partir do século XIX, como um instrumento da constituição do 
capitalismo industrial e do tipo de sociedade que lhe correspondia. 
Foucault o denomina poder disciplinar e o coloca como produtor das 
sociedades modernas. Seria ele que determina as diferenças entre 
estas sociedades e aquelas que as precederam. 

 

Não nos aprofundaremos nesta discussão, pois já a apresentamos no 

capítulo anterior. Nosso objetivo neste capítulo não é discutir as complexidades da 

organização do poder durante a modernidade, propostas por Foucault (2008), mas 

sim mostrar as instituições assistenciais que se constituíram enquanto efeito das 

novas relações de poder-saber que surgiram neste período e se capilarizaram por 

toda a sociedade, como demonstrou Foucault (1997, p.81-86). 

Desta forma, as estratégias de governo dos pobres, adotadas a partir de 

então, continham estas relações de poder que marcaram a organização da 

sociedade do século XIX. A produção de um saber que desse conta de tais 

preocupações foi a pedra angular para que os mecanismos destas novas relações 

de poder se formassem e se capilarizassem, a partir das quais, se desenvolveram 

novas tecnologias de controle sobre os povos ocidentais possibilitando a 

implantação dos mecanismos políticos e econômicos daquele período. 

O ideário humanista, deste período, trazia consigo as propostas ligadas à 

transformação de todas as pessoas em seres úteis ao desenvolvimento das nações 

que se formavam. Estas propostas estavam ligadas à implantação do sistema de 

produção capitalista. Neste contexto, a pobreza passou a ser vista com outros olhos, 

muito diferentes daqueles que a colocava enquanto dependente de benfeitores. 



 

Neste momento, em que todos deveriam estar ligados ao sistema de 

produção, a pobreza tornou-se motivo de vergonha, passando a ser associada à 

preguiça e ao pecado, por isso devendo ser superada. A mendicância recebeu a 

conotação de infração à lei do trabalho e da produtividade que vieram com o 

surgimento do capitalismo (MARCÍLIO, 2006, p.60). 

Também sob a perspectiva humanista e utilitarista, o Estado organizou-se 

em torno de uma série de ações que conduzissem os indivíduos a se moldarem ao 

sistema produtivo ou que, pelo menos, não atrapalhassem sua engrenagem. Como 

mostrou Marcílio (2006, p.70-71), a assistência caritativa, sem um efetivo 

planejamento de suas ações, não dava mais conta da complexa estrutura 

socioeconômica que se formou a partir do novo sistema de produção do século 

XVIIII. A nova organização social também exigia que o Estado desenvolvesse uma 

nova forma de prestar assistência aos pobres.  

De acordo com Foucault (2006c, p.152), não era mais suficiente a antiga 

técnica de controlar o povo pelo medo da morte e da punição. A repressão precisava 

ser substituída por outra estratégia menos coercitiva. Preservar e gerenciar a vida 

das pessoas passou a ser mais interessante em um momento em que era preciso 

gente para fazer o sistema econômico e de produção funcionar.  

Mas como transformar pessoas medievais, mobilizadas pelo medo do 

soberano, em cidadãos modernos, ativos, preocupados com o trabalho e com o 

crescimento da nação? Que destino dar aos muitos pobres que habitavam as 

cidades e se multiplicavam conforme o capitalismo avançava e mostrava seu lado 

mais perverso de desigualdade? Era preciso investir em conhecimentos que 

auxiliassem nesta tarefa. 

Intensas discussões sobre a modernização de diversas áreas de 

conhecimento começaram a ser travadas. Assuntos como habitação, saúde, 

educação estavam na mira dos notórios pensadores da época, em especial os 

ligados a uma das principais áreas de conhecimento dos séculos XVIII e XIX – a 

Medicina, que junto com os juristas, tomou a frente nas discussões sobre a vida 

moderna dando origem ao movimento higienista, conforme discutiu Rizzini (2009, 

p.105). Sobre a constituição da medicina higienista esta autora nos apresenta que: 

 
Dada a importância evidente e imediata da prática médica para a 
vida social urbana, sua influência foi decisiva. Os conhecimentos 



 

médicos referentes ao saneamento e à higiene coletiva eram 
aplicáveis a todos os segmentos da sociedade, por indivíduos de 
quaisquer classes sociais serem atingidos pelas epidemias. Porém, 
detectadas as principais causas e dominados os focos das doenças 
que assolavam a população, não tardaria a emergir novas aplicações 
dos conhecimentos adquiridos pela chamada medicina higienista 
(RIZZINI, 2009, p.105). 

  

Tal movimento passou a criticar os velhos hábitos introduzidos na Idade 

Média e a instituir novas regras para a vida nas sociedades modernas. Sua 

influência marcou profundamente a vida da sociedade moderna, uma vez que, se 

ocuparam de questões como habitação, assistência, cuidados com as crianças, 

educação, família – sempre com o intuito de melhorar as condições de vida e a 

saúde da população, pois, como discutiu Foucault (2008), o medo que imobilizava 

deveria ser afastado e substituído por uma vontade de viver e de produzir, 

necessária ao desenvolvimento do capitalismo. 

Sobre a relação entre este novo sistema de produção e o surgimento de 

novas ações socioassistenciais que incidiram sobre o indivíduo, o autor esclarece: 

 
O problema é, então, fixar os operários ao aparelho de produção, 
estabelecê-los ou deslocá-los para onde se fazem necessários, 
submetê-los ao ritmo desse aparelho de produção, impor-lhes a 
constância e a regularidade que ele requer, em suma, constituí-los 
como força de trabalho. Daí uma legislação que cria novos delitos – 
obrigação da carteira de trabalho, leis sobre os lugares em que são 
vendidas e consumidas bebidas alcoólicas, proibição da loteria; daí, 
toda uma série de medidas que, sem serem absolutamente 
coercitivas, operam uma partilha entre o bom e o mau operário, e 
procuram adestrar o comportamento (a caderneta de poupança, o 
incentivo ao casamento, mais tarde as cidades operárias); daí o 
aparecimento de organismos de controle ou de pressão (associações 
filantrópicas, patronatos); daí, enfim, uma imensa campanha de 
moralização operária (FOUCAULT, 1997, p.40).  

 
Para assegurar o bem estar da sociedade, desenvolveram-se uma série 

de saberes cada vez mais específicos e detalhados sobre as diferentes áreas de 

investigação. Para a construção destes saberes foram utilizadas as pesquisas 

científicas, as experiências em laboratório, as observações, os levantamentos 

estatísticos e tantas outras técnicas de investigação desenvolvidas a partir de então 

e que, por essa cientificidade, tais saberes deveriam ser reconhecidos e adotados 

como verdadeiros. Saber e poder encontraram aí seu ponto de ligação no que diz 

respeito ao controle da população pobre, pois através do saber que se desenvolvia 



 

poderia se exercer poder sobre aqueles que eram analisados e estudados. Surgem 

assim os especialistas que tanto contribuíram para a nova organização social que 

estava se formando na Europa ocidental (FOUCAULT, 2008; PILOTTI; RIZZINI, 

2009, DONZELOT, 1986). 

Deste modo, médicos, juristas, pessoas envolvidas com a assistência – os 

chamados filantropos e mais tarde os psicólogos –, formaram um conjunto de 

especialistas que, por suas práticas sociais, contribuíram para a nova organização 

social que estava se formando na Europa ocidental. 

Vale aqui assinalar que Castell (1981) realizou uma genealogia da 

passagem do poder do médico para o psicólogo (psicanalista), durante o século XX. 

Segundo este autor, com a disseminação das técnicas disciplinares por toda a 

sociedade, conforme discutiu Foucault (2008), a objetividade da medicina sozinha 

não era capaz de produzir homens ao mesmo tempo submissos ao nosso sistema e 

ativos para que a engrenagem das relações de poder continuasse a se movimentar. 

Surgem então os psicólogos (psicanalistas), que dariam conta da recém produzida 

subjetividade dos indivíduos modernos, através da qual poderiam identificar os 

possíveis riscos nos comportamentos dos indivíduos, realizando o que este autor 

chamou de “gestão dos riscos” (idem, p.18). Entre os possíveis campos de atuação 

dos psicólogos estava o campo social, na qual deveriam atentar-se para as crianças, 

adolescentes e famílias. 

Neste período, a criança, que já vinha sendo notada há alguns séculos, 

conforme mostrou Ariès (1981), recebeu uma atenção diferente. Sua vida passou a 

ser valorizada, visto que poderia tornar-se um adulto produtivo, pois para que 

homens e mulheres contribuíssem espontaneamente para o crescimento de sua 

nação deveriam receber desde muito cedo treinamento árduo e contínuo capaz de 

baixar todas as resistências e de transformá-los em indivíduos participantes de uma 

sociedade. Para isso, nada melhor do que concentrar esforços em criar, educar e 

disciplinar crianças, pois segundo Rizzini (2009, p.105) “era preciso sanear a família 

para atingir a sociedade como um todo. E a criança era uma ponte direta de acesso 

à família”. 

Assim, médicos, juristas e filantropos dirigiram suas atenções para os 

lugares onde a criança estava: nas instituições, mais parecidas com depósitos (como 

já abordamos anteriormente), nas quais o sistema da Roda além de caro não trazia 

benefícios para a criança ou para o Estado; em famílias substitutas, nas quais 



 

recebiam a criação precária, tanto em higiene quanto em formação de valores 

morais, dada pelas amas mercenárias; nas próprias famílias que, nesta época, 

tinham pouco apego e preocupação com suas crianças devido à alta taxa de 

mortalidade e aos costumes de uma época em que não existia a noção da família 

enquanto espaço privado, lugar de proteção e de formação dos filhos, aos moldes 

do que conhecemos hoje (ARIÈS, 1981; DONZELOT, 1986; PILOTTI; RIZZINI, 

2009). 

Para que o sistema capitalista funcionasse era preciso investir sobre estas 

vidas, reorganizar estruturalmente e funcionalmente as instituições nas quais elas 

estavam, retirá-las das mãos das famílias substitutas e devolvê-las a suas famílias 

de origem, que por sua vez deveriam estruturar-se para despender os cuidados 

necessários à formação destes novos cidadãos. Este foi o primeiro passo para a 

organização do atendimento socioassistencial da criança, do adolescente e de suas 

famílias como encontramos hoje (DONZELOT, 1986; PILOTTI; RIZZINI, 2009; 

MARCÍLIO, 2006). 

Diversas campanhas médicas e sociais foram travadas e para Foucault 

(1997, p.65) o que se esboça através delas: 

 
[...] é o imperativo de uma nova relação pais-filhos, mais amplamente 
uma nova economia das relações intrafamiliares: solidificação e 
intensificação das relações pai-mãe-filho (em detrimento das 
relações múltiplas que caracterizam a “maisonnée” no sentido 
amplo); inversão do sistema das obrigações familiares (que iam, 
antes, das crianças aos pais, e que agora tendem a fazer da criança 
o objeto primeiro e incessante dos deveres dos pais, atribuídos 
através da responsabilidade moral e médica até o mais profundo de 
sua descendência); aparecimento do princípio de saúde como lei 
fundamental dos vínculos familiares, distribuição da célula familiar 
em torno do corpo – e do corpo sexual – da criança; organização de 
um vínculo físico imediato, de um corpo a corpo pais-filhos, em que 
se conjugam, de maneira complexa, o desejo e o poder; 
necessidade, enfim, de um controle de um conhecimento médico 
externo para arbitrar e regular essas novas relações entre a 
vigilância obrigatória dos pais e o corpo tão frágil, irritável, excitável 
das crianças.  

 

Vejamos então, como se deu a constituição deste campo 

socioassistencial, no qual médicos, juristas e filantropos desenvolveram saberes-

poderes que incidiram sobre o controle da vida dos indivíduos pobres. 

 



 

2.2 – A produção do campo socioassistencial 
 

Para tratarmos da produção do campo socioassitencial nos remetemos à 

obra A polícia das Famílias de Donzelot (1986), na qual encontramos a genealogia 

do campo que, para nossa pesquisa, é de fundamental importância. 

De acordo com a apresentação feita por Deleuze sobre a obra referida 

acima, Donzelot (1986, p.03-07) traça um mapa do social mostrando como os 

saberes da medicina higiênica levaram a uma mudança na configuração da 

sociedade e a organização de um setor social híbrido (no qual público e privado se 

encontram, se alternam, se complementam e se chocam) e ainda como estes 

acontecimentos estiveram atrelados às necessidades de governamentalidade – 

sobre conceito de governamentalidade ver Foucault (2009) – do Estado e ao sistema 

capitalista, durante os séculos XVIII e XIX. Sua genealogia parte de alguns pontos 

que conversam entre si.  

O primeiro deles é a crítica ao sistema, que prevaleceu durante o Antigo 

Regime, de entrega de crianças para outras pessoas cuidarem (no caso dos ricos, 

para a criadagem, e, no caso dos pobres, para as amas mercenárias).  

O segundo é a preparação dos membros da família para a conjugalidade 

(no caso da mulher pobre, sua função de cuidar do marido e dos filhos de modo que 

eles permanecessem longe dos riscos das ruas e investissem todas as suas forças 

no trabalho e todo o seu dinheiro na família). 

O terceiro tem relação com a retirada da autoridade do chefe de família 

tornando-a mais governável pois, a partir de então, quem a protege é o Estado e não 

mais o chefe.  

O quarto refere-se à tutela da família através de um conjunto de 

especialistas atrelados de alguma forma aos interesses do Estado.  

O quinto e último ponto está ligado à formação de um conjunto de 

saberes, que transita tanto pela medicina quanto por outras áreas, capaz de 

desenvolver técnicas de conhecimento do indivíduo que possam fornecer 

explicações sobre ele exercendo assim um poder. Ao circular pelo campo 

socioassistencial, este conjunto de saberes facilita ao Estado o controle sobre a 

população pobre. 

Donzelot (1986, p.21) constata que, para atingirem seus objetivos de 

adaptar a configuração da sociedade às demandas dos novos tempos em formação, 



 

os higienistas perceberam que era necessário investir na família, começando por 

mudar o hábito de entregar os filhos aos cuidados de terceiros, o que significaria: 

 
[...] pôr fim aos malefícios da criadagem, promover novas condições 
de educação que, por um lado, possam fazer frente à nocividade de 
seus efeitos sobre as crianças que lhes são confiadas e, por outro 
lado, fazer com que todos os indivíduos que têm tendência a 
entregar seus filhos à solicitude do Estado ou à indústria mortífera 
das nutrizes voltem a educá-los (DONZELOT, 1986, p.21). 

 

Isso implicaria em devolver as crianças para suas famílias, que por sua 

vez deveriam ser educadas e orientadas pelos higienistas para conseguirem realizar 

os cuidados necessários com a finalidade de que as crianças se tornassem adultos 

dóceis e úteis à nação. Começam, então, a desenvolverem-se conhecimentos 

diferentes, contendo estratégias diferentes para produzir a família moderna pobre e 

a família moderna rica. Abordaremos aqui como isso se deu com a família pobre, 

visto que ela é o alvo da intervenção dos psicólogos que trabalham nos serviços 

socioassistenciais.  

Desta forma, esclarece Donzelot (1986, p.27) que: 

 
A intervenção nas famílias populares passa por outros canais que 
não o da difusão de livros e o do estabelecimento de uma aliança 
orgânica entre família e medicina: porque o analfabetismo é 
importante até o final do século XIX e o povo não pode se dar ao luxo 
de um médico de família, mas também, e sobretudo, porque os 
problemas nas famílias populares são totalmente diferentes. 

 

Para dar conta destes problemas, surge a filantropia, que segundo 

Donzelot (1986, p.22) trata-se de um conjunto de saberes que abordavam as 

“formas de direção da vida dos pobres com o objetivo de diminuir o custo social de 

sua reprodução, de obter um número desejável de trabalhadores com um mínimo de 

gastos públicos” tendo como alvo principal a criança e a família pobre. 

Complementando esta ideia, Marcílio (2006, p.69) esclarece que o termo filantropia 

foi utilizado para referir-se a um conjunto de obras sociais, caritativas e humanistas 

de iniciativa privada que poderiam ser confessionais ou não.  

Marcílio (2006, p.69) também atesta que o movimento da filantropia 

estava se desenvolvendo a partir dos ideais Iluministas do utilitarismo e da 

produtividade e atribuía às ações assistenciais um caráter novo, diferente da 



 

caridade e piedade (associadas à Igreja e a religiosidade que começaram a sofrer 

severas críticas). Para os filantropos desta época, a ação social deveria apresentar-

se como “científica”, tendo como “[...] finalidade maior engajar ações culturais, 

pedagógicas e moralizadoras, além de experimentar e difundir inovações e ainda, 

financiar campanhas de opinião”. Seu ideal era de implantar uma beneficência 

pública, que logo caiu por terra, ao perceberem que o Estado não daria conta – 

como até hoje não dá – de assumir todos os encargos da realização da assistência 

às pessoas pobres. 

Sob a justificativa da “cientificidade” em substituição às ações caritativas, 

a filantropia ganhou o reconhecimento e a legitimidade que precisava para ser aceita 

pelas famílias (não sem resistências, visto que são relações de forças se 

entrecruzando como discutiu Foucault (1997, p.71)). 

Às ações dos filantropos, juntaram-se a dos médicos higienistas na 

investida em prol do saneamento da família pobre, na redefinição do papel de cada 

membro que a compunha, sua relação com o trabalho, com os filhos e com o 

casamento, constituindo uma rede social em torno da moralização da família 

(DONZELOT, 1986). Os filantropos, influenciados pelas discussões da época, 

queriam implantar uma modernização na assistência prestada aos pobres, pautada 

na cientificidade que substituiria a caridade do Antigo Regime (MARCÍLIO, 2006, 

p.69). Trocaram as práticas humilhantes, como a doação de esmolas, por exemplo, 

por conselhos e orientações. Estes conselhos refletiam as normas desenvolvidas, 

neste mesmo período, pelos médicos higienistas e que tratavam da higienização e 

da adoção de valores morais diferentes dos que tinham as famílias pobres de até 

então (DONZELOT, 1986, p.56).  

Todo um investimento sobre a família foi feito para que estes conselhos 

fossem aceitos. O processo de normalização destas famílias e de suas crianças 

tinha aí seu mecanismo. Assim, de acordo com Donzelot (1986, p.56), os “conselhos 

eficazes” garantiriam o contato com a subjetividade do Homem moderno, 

considerando todo tipo de orientações sobre o comportamento moral, social e 

econômico. Já a “norma preservadora” veio para substituir a repressão, 

característica do Antigo Regime que serviria para disciplinar, lentamente, os corpos 

antes marcados pelo poder do soberano.  

Donzelot (1986, p.67) ressalta que, nesse contexto, as esmolas também 

poderiam ser úteis à medida que permitissem a penetração desses conselhos no 



 

interior das famílias, mas, para diminuir os custos do Estado, era preciso investigar 

minuciosamente quem realmente precisava receber os subsídios, distinguindo o 

“falso indigente da verdadeira pobreza”, e de introduzir na assistência a exigência de 

sua necessária supressão no futuro. 

 
A nova beneficência traça uma linha no inteiror da vida familiar, 
fazendo a distinção, a partir de critérios internos ao seu 
agenciamento, entre a possibilidade da autonomia através da 
poupança e de uma assistência associada a uma tutela ciosa. A 
autonomização da família em relação às antigas fidelidades e às 
redes de solidariedade acompanha-se de um deslocamento da 
moralidade, do nível das relações públicas para uma relação privada 
com a economia. Isto é, a instauração de uma tecnologia das 
necessidades que faz da família a pedra angular da autonomia a 
partir da seguinte alternativa: controlar suas necessidades ou ser 
controlada por elas (DONZELOT, 1986, p.68). 

 

Todas as estas ações concentravam-se em torno de um princípio 

fundamental: a prevenção. O contexto socioeconômico e produtivo da época exigia 

que nenhuma vida fosse desperdiçada, todas deveriam se tornar úteis e contribuir 

para o desenvolvimento da nação. Para isso, todas as situações de risco, que 

pudessem resultar em um indivíduo inadequado às normas, ou ainda, que 

representasse algum perigo para a nação, deveriam ser prevenidas. Para 

transformar a família do Antigo Regime na família moderna, higienistas e filantropos 

fizeram uma verdadeira reviravolta em sua dinâmica e funcionamento. 

Para Donzelot, os higienistas e filantropos da época acreditavam que as 

famílias pobres haviam desenvolvido, durante o Antigo Regime, uma série de 

“liberdades assumidas” como a prática de abandonar seus filhos em abrigos, o 

costume de não formalizarem suas uniões estáveis através do casamento, a 

permanência na rua e nos cabarés, bem como a falta de valorização do trabalho. 

Estas liberdades precisavam ser entravadas. 

Um fato que contribuía para o abandono e o desapego para com as 

crianças era a alta taxa de mortalidade, que pairava tanto sobre as famílias quanto 

os abrigos para crianças. Tal fato gerava alto custo para o Estado, visto que, as 

crianças não chegavam à fase adulta, na qual poderiam recompensar o Estado pelo 

dinheiro gasto com elas. Era preciso, antes de tudo, preservar os menores para 

serem destinados “as tarefas nacionais, como a colonização, a milícia, a marinha, 



 

tarefas para as quais eles estariam perfeitamente adaptados, pelo fato de não 

possuírem vínculos de obrigações familiares” (DONZELOT, 1986, p.16). 

Assim, segundo Donzelot (1986), durante o século XVIII, os filantropos e 

higienistas acreditavam que o melhor lugar para realizar sua investida higiênica eram 

as instituições destinadas às crianças órfãs e abandonadas. 

Sobre as possibilidades de ação nas instituições de recolhimento 

Donzelot aponta que (1986, p.30): 
Esses lugares de reunião de infortúnios, das misérias e dos 
fracassos facilitam a mobilização das energias filantrópicas, 
fornecendo-lhes um ponto de apoio, servindo-lhes de laboratório de 
observação das condutas populares, de base de lançamento de 
táticas próprias para contrariar seus efeitos socialmente negativos e 
reorganizar a família popular em função de imperativos econômicos-
sociais. 

 

Marcílio (2006, p.80-81), ao discutir esta mesma questão, esclarece que, 

durante os séculos XVIII e XIX, os ideais de utilitarismo e de higienismo chegaram 

às instituições para crianças abandonadas. Ao mesmo tempo que foram implantados 

incentivos, como o da assistência domiciliar para as mães francesas, melhorias no 

sistema das amas-de-leite, na higiene e na saúde dos abandonados. Surgiu, neste 

mesmo período, a preocupação com o ensino profissionalizante nos abrigos.  

Desta forma, os filantropos dedicaram-se a realizar as intervenções 

necessárias no sistema da Roda dos Expostos, porém não tardou para constatarem 

que este sistema trazia mais desvantagens do que vantagens tanto para o Estado 

quanto para as próprias crianças nele depositadas; pois, além de facilitar o 

abandono, ainda abria brechas para que fossem praticadas irregularidades em sua 

administração, pois as mães abandonavam seus filhos para depois reavê-los como 

nutrizes, com subsídio do Estado (MARCÍLIO, 2006, p.80; DONZELOT, 1986, p.32). 

Ainda conforme Marcílio (2006, p.85), com o fechamento das Rodas (que 

aconteceu durante o século XIX), as grandes instituições de confinamento de 

crianças limitaram-se, em sua maior parte, a receber apenas órfãos e desvalidos, 

adotando um caráter educacional e profissionalizante com propostas pedagógicas 

que preparavam as crianças e jovens para o exercício de trabalhos condizentes com 

sua classe social. Para as meninas, o trabalho doméstico e um casamento; para os 

rapazes, o exército, a marinha ou profissões como mecânico, soldador, etc. 



 

Assim, apesar de passarem por algumas mudanças que melhoravam as 

condições de vida daquelas crianças, durante o século XIX, o Estado percebeu que 

estas instituições não mostravam uma boa estratégia de intervenção, pois, 

contribuíam para que as famílias continuassem a abandonar seus filhos.  

Sobre este assunto Marcílio (2006, p.83) comenta que, durante o século 

XIX e início do século XX, os filantropos higienistas trouxeram uma série de 

mudanças para a área assistencial, dentre elas o fim das amas-de-leite mercenárias 

– peça chave do sistema da Roda –, com a distribuição do leite pasteurizado e de 

vaca às famílias pobres; a valorização do aprendizado profissional nas instituições 

de assistência a criança; subsídio às mães pobres para que não abandonassem 

seus filhos; extinção das Rodas de Expostos, cujo sistema acabou por ficar obsoleto 

com o fim do anonimato da entrega de bebês, que caracterizou este sistema por 

tanto tempo; e com o surgimento das primeiras creches. 

Desta forma, de acordo com o autor referenciado: 

 
Em 1837, De Gasparin sanciona o fracasso dessa política através de 
um relatório ao rei onde emite a idéia de substituir o recolhimento 
hospitalar, com seus inconvenientes, por um sistema de assistência 
domiciliar para a mãe, o que significaria saldar junto à mãe os meses 
pagos pelo hospício a uma nutriz, em princípio estranha 
(DONZELOT, 1986, p.33). 

 

Teve início aí o processo de desenvovimento de uma assistência à família 

pobre. Neste momento, segundo Marcílio (2006, p.78), a filantropia e o higienismo 

puderam, através das novas ações assistenciais, exercer sobre a população pobre 

um poder e um controle, sem que a coerção sobre estes ficasse evidenciada. Estas 

primeiras práticas filantrópicas foram a gênese das leis de proteção à infância que 

conhecemos hoje.  

O abandono e a institucionalização das crianças de tais famílias tornaram-

se alvos de duros ataques, como são até hoje. A mãe pobre foi transformada na 

nutriz de seu próprio filho, pois recebia subsído do Estado para educá-lo. Por conta 

disso, deveria permitir que o Estado a direcionasse na melhor forma de criá-lo, até 

porque os higienistas e filantropos não acreditavam na sua capacidade de fazê-lo 

sozinha, pois achavam-na incapaz e negligente nos cuidados com os filhos 

(DONZELOT, 1986, p.34). 



 

De acordo com este autor, nesse período iniciou-se uma investida no 

incentivo ao casamento, através de campanhas e orientações. Logo os filantropos 

perceberam que mesmo se a situação de concubinato, tão comum entre os pobres, 

fosse transformada em casamento oficial, o mecanismo interno da família 

continuaria o mesmo, com os homens frequentando cabarés, não direcionando suas 

forças ao trabalho e nem seus investimentos financeiros à família.  

Os filantropos perceberam, através de suas intervenções assistenciais, 

que as mulheres aceitavam com mais facilidade as orientações e conselhos 

fornecidos. Trataram então de redefinir seu papel na família para atingir o 

comportamento dos homens e das crianças (DONZELOT, 1986, p.37). 

Começaram atacando o dote que transformava a mulher em bem 

adquirido pelo homem. Seu valor agora passava por suas qualificações domésticas. 

A partir de então, o casamento passou a ser associado ao amor e a mulher a 

responsável por tornar este casamento prazeroso ao homem. 

Assim, de acordo com Donzelot (1986, p.39): 

 
Os livros de Jules Simon repercutem, a partir do Segundo Império, 
esta grande descoberta: a mulher, a mulher do lar, a mãe dedicada, 
é a salvação do homem, o instrumento privilegiado da civilização da 
classe operária. Basta amoldá-la para este fim, fornecer-lhe a 
instrução necessária, inculcar-lhe os elementos de uma tática do 
devotamento, para que consiga abafar o espírito de independência 
do operário. 

 

A mulher então torna-se responsável por manter sua casa limpa e 

higienizada, manter os perigos da rua longe de seu lar, de seus filhos e de seu 

marido. Era sua responsabilidade também mantê-lo longe dos cabarés. Este por sua 

vez foi incentivado a fazer poupanças para investir em sua casa e no cuidado com 

os membros da família. Desta forma: 

 
Esta estratégia de familiarização das camadas populares, na 
segunda metade do século XIX tem, portanto, como suporte 
principal, a mulher e lhe associa um certo número de instrumentos e 
aliados: instrução primária, ensino da higiene doméstica, instituição 
dos jardins operários, repouso do domingo (repouso familiar em 
oposição ao da segunda-feira, tradicionalmente ocupado por 
bebedeiras). Mas o principal instrumento que ela recebe é a 
habitação “social”. Praticamente tira-se a mulher do convento para 
que ela tire o homem do cabaré; para isso se lhe fornece uma arma, 



 

a habitação e seu modo de usar: afastar os estranhos e mandar 
entrar o marido e, sobretudo, os filhos (DONZELOT, 1986, p.42). 

 
Formada a família nuclear moderna, cria-se a possibilidade das crianças 

permanecerem nos lares em vez de serem mandadas para os abrigos ou para amas 

mercenárias, recebendo uma educação vigiada pelos filantropos e higienistas, para 

que, enquanto menores, não permanecessem na rua (lugar cheio de perigos e de 

aprendizagem de práticas nocivas), não desenvolvessem o costume da 

vagabundagem ou, ainda, quando adultas direcionassem suas vidas ao trabalho e 

não se tornassem perigosas ao próprio Estado que as subvencionou por tanto 

tempo. Este foi o princípio da prevenção que direcionou todas as atividades dos 

filantropos e higienistas dos séculos XVIII e XIX. 

Assim, todo um mecanismo foi desenvolvido para que a obras sociais, 

praticadas pelos filantropos, fossem vistas atreladas ao Estado. Por serem 

merecedoras de gratidão, legitimavam a governabilidade sobre os pobres que, a 

partir de então, passaram a estar sob sua tutela. 

Segundo Marcílio (2006, p.85-87), no século XIX, junto com o processo de 

normalização, surgiu uma série de leis que tratavam da proteção à criança e 

começavam a vê-la como sujeito de direitos. Esta legislação acabava por legitimar 

as ações do Estado sobre a família e a criança pobres. Assim, a criança, sujeito de 

direitos, precisava ser protegida (e sua vida preservada) tanto pelo Estado, quanto 

pela família. O princípio da prevenção ainda estava presente, visto que, ao ser 

protegida, também se previnem os fatores de risco que a levam a se tornar 

vulneráveis ou terem seus direitos violados. 

Este movimento levou a assistência à criança e à família, nascida durante 

os primeiros anos do Cristianismo em instituições monásticas, como mostrou 

Marcílio (2006, p.38), a sair das mãos das instituições religiosas e entrar na tutela do 

Estado. 

Para este trabalho de tutela formou-se o que Donzelot (1986, p.91) 

nomeou de Complexo Tutelar, no qual uma série de especialistas, dentre eles o 

psicólogo, foram chamados a trabalhar. De acordo com este autor, os trabalhadores 

sociais:  

 
Não se vinculam a uma única instituição mas, ao contrário, enxertam-
se como apêndice nos aparelhos pré-existentes: judiciário, 
assistencial, educativo. Disseminados numa multiplicidade de lugares 



 

de inserção, guardam sua unidade, não obstante, em função de seu 
domínio de intervenção, que assume os contornos das classes 
“menos favorecidas”. No interior dessas camadas sociais eles visam 
um alvo privilegiado, a patologia da infância na sua dupla forma: a 
infância em perigo, aquela que não se beneficiou de todos os 
cuidados da criação e da educação almejadas, e a infância perigosa, 
a da delinqüência. Toda a novidade do trabalho social, toda a sua 
modernidade consistiria justamente nessa atenção mais concentrada 
com relação aos problemas da infância, num questionamento 
conseqüente das antigas atitudes de repressão ou de caridade, na 
promoção de uma solicitude educativa sem fronteiras, visando mais a 
compreensão do que a sanção judiciária, substituindo a boa 
consciência da caridade pela busca de técnicas eficazes 
(DONZELOT, 1986, p.91). 

 

Assim, houve, durante o final do século XIX e início do século XX, uma 

desinstitucionalização da criança que, ao ganhar espaço no ambiente familiar, foi 

produzida enquanto objeto de proteção e investimento dos pais pobres, a serem 

tutelados pelo conjunto de especialistas que compõem o Complexo Tutelar, ao 

menos na França, onde a genealogia de Donzelot (1986) foi elaborada.  

Em nossa realidade brasileira, apesar de tratar-se do mesmo processo, 

são muitas as diferenças. A começar pela desinstitucionalização da criança, que 

segundo Pilotti e Rizzini (2009, p.21) não aconteceu antes da década de 80, do 

século XX, mesmo que estivesse em discussão por juristas, higienistas e filantropos 

desde o início daquele século. Conforme tais autores: 
Contudo, somente a partir dos anos 80, o sistema de internato 
destinado à infância pobre foi efetivamente questionado, por 
comprometer o desenvolvimento da criança e do adolescente, e por 
constituir-se enquanto prática dispendiosa, ineficaz e injusta, 
produzindo o chamado “menor institucionalizado” – jovens 
estigmatizados, que apresentam grande dificuldade de inserção 
social após anos de condicionamento à vida institucional (PILOTTI; 
RIZZINI, 2009, p.21). 

 

Ainda temos a separação entre pobres e mendigos, apontada por 

Donzelot (1986, p.51), como um dos motivos que levaram à transformação da 

assistência durante o século XVIII. Segundo este autor: 

 
A separação entre os pobres “envergonhados” (os que se abstinham 
de solicitar auxílio publicamente, por medo de desonra) e os 
mendigos suplicantes que exibiam suas misérias e suas chagas sem 
vergonha, tende a desaparecer e o final do século XVIII assiste ao 
aumento considerável do número de pobres que solicitam auxílio. 
Além disso, os mendigos suplicantes se transformam, 



 

gradativamente, em vagabundos perigosos que erram pelos campos 
(DONZELOT, 1986, p.51).  

 

A este respeito, nos interrogamos se isso se operou também no Brasil. 

Nossa opinião é de que este é um processo ainda presente em nosso contexto. A 

coexistência de “pobres envergonhados” e daqueles que não tem nenhuma 

vergonha de sua pobreza é fato corriqueiro para quem atua diretamente na área 

social, demandando estratégias de intervenção que se ocupem tanto de uns quanto 

de outros. Estas estratégias não passam pelo fornecimento de benefício, visto que 

todos podem estar inseridos em algum programa de transferência de renda que, 

hoje, devido à sua amplitude, não é considerado causador de vergonha por nossos 

usuários. 

Para compreender um pouco de nossa realidade mostraremos, a seguir, 

como o processo da assistência a crianças e famílias aconteceu no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO III – ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS 
FAMÍLIAS NO BRASIL 
 

Del Priore (2000, p.10) faz o seguinte comentário na apresentação do livro 

por ela organizado: 
 

Pois em primeiro lugar, entre nós, tanto a escolarização quanto a 
emergência da vida privada chegaram com grande atraso. 
Comparado aos países ocidentais, onde o capitalismo instalou-se no 
alvorecer da Idade Moderna, o Brasil, país pobre, apoiado 
inicialmente no antigo sistema colonial e posteriormente numa tardia 
industrialização, deixou sobrar pouco espaço para tais questões. 
Sem a presença de um sistema econômico que exigisse a 
adequação física e mental dos indivíduos a uma nova forma de 
trabalho, os instrumentos que permitiam tal adaptação não foram 
implementados com a mesma eficácia.  

 

Considerando a posição desta autora sobre a particularidade de nosso 

país em relação à Europa, acreditamos, respaldados por Pilotti e Rizzini (2009, 

p.16), que estas diferenças também se deram no que se refere à assistência às 

crianças e às famílias pobres. Apresentaremos, a seguir, como se deu a produção 

da assistência no Brasil, mesmo correndo o perigo de sermos repetitivos em alguns 

pontos, pois acreditamos que essa discussão é relevante para a pesquisa. Nesta 

tarefa serão nossos auxiliares os autores que compuseram o livro A arte de governar 

crianças, organizado por Pilotti e Rizzini (2009). 

Em nosso país, o atendimento socioassistencial prestado a crianças e 

adolescentes, desde o período colonial, assemelhou-se ao desenvolvido observado 

na Europa Ocidental. Tanto as iniciativas quanto as discussões travadas no Brasil se 

davam a partir dos conhecimentos adquiridos do outro lado do oceano, seja pelos 

religiosos que chegaram nos primeiros anos da colonização, seja pelos médicos e 

juristas que, influenciados pelas ideias iluministas do século XIX, tentavam 

reproduzir em nosso contexto as experiências ouvidas nos congressos dos quais 

participavam no exterior. Entretanto, aplicá-las em nosso contexto não foi tarefa fácil, 

visto que, aqui, o Estado não aderiu com tanta facilidade às propostas dos 

higienistas e filantropos do século XIX. Antes de assumir a assistência à criança, o 

Estado tinha um desafio maior: tornar-se independente de Portugal (MARCÍLIO, 

2006; PILOTTI; RIZZINI, 2009; DEL PRIORE, 2000). 



 

De acordo com Arantes (2009, p.156) e Marcílio (2006, p.131), os 

portugueses chegaram ao Brasil no período das expansões marítimas e das 

relações de comércio mercantilistas do século XVI. Logo perceberam que, para 

dominar as terras recém descobertas, precisariam dominar também o povo que aqui 

habitava. Seu primeiro objetivo era de exploração das riquezas para o 

enriquecimento de Portugal, só mais tarde, quando as revoluções desencadeadas 

na Europa levaram a família real a estabelecer residência no Brasil, o processo de 

urbanização e higienização das cidades teve início. 

Resgatando o histórico europeu, no contexto absolutista do século XVI, 

período em que as primeiras embarcações chegaram ao Brasil, a vontade do 

soberano impunha-se através da força e da punição sobre o corpo do povo pobre e 

faminto das cidades medievais. Não havia um planejamento de governo organizado 

e efetivo, apenas um aparato de leis que legitimavam o poder do soberano como já 

discutimos anteriormente, através de Foucault (2008). 

A grande responsável pelo amparo aos pobres, abandonados e 

desvalidos era a Igreja que desenvolvia obras de caridade auxiliadas 

financeiramente por doações e subsídios do Estado. Mas não eram apenas os 

pobres que recebiam atenção dos religiosos, todo o povo era acompanhado por 

eles, através de visitas aos domicílios, interrogatórios sobre o comportamento moral 

e todo tipo de orientações, sempre embasadas pelos ensinamentos da Igreja. 

(FOUCAULT, 2008). 

Quando os Portugueses chegaram ao Brasil trouxeram consigo o 

pensamento renascentista e absolutista do Antigo Regime. Logo perceberam que 

teriam um desafio a vencer na dominação dos índios que não apresentavam em sua 

organização política a arraigada estrutura hierárquica e a fé cristã, presentes no 

contexto europeu (MARCÍLIO, 2006, p.131; ARANTES, 2009, p.159; DEL PRIORI, 

2000). 

Segundo Arantes (2009, p.159-160), a sujeição dos índios às leis de Deus 

e do Estado foi feita através da força, dizimando milhares de índios. Esta sujeição 

era vista pelos jesuítas – os primeiros religiosos de nossa terra – como necessária 

para a governabilidade que abriu o caminho para a conversão dos gentios em 

cristãos novos e para a exploração de seu trabalho escravo. 

Ainda segundo Arantes, os jesuítas utilizaram a catequese para realizar a 

conversão, principalmente das crianças que poderiam aprender facilmente os 



 

preceitos da religião cristã e a nova língua, repassando os ensinamentos para os 

adultos. Em 1551, Nóbrega ordenou a abertura das primeiras instituições 

assistenciais do país: uma casa de recolhimento para meninos e outra para índias. 

Assim, construindo casas e colégios, atraindo as crianças índias, 

amparando os órfãos e cuidando das famílias e dos filhos dos portugueses, os 

jesuítas se estabeleceram por mais de dois séculos como os primeiros a prestarem 

assistência àqueles que julgavam necessário em nosso país. Só em 1755, a partir 

de um desentendimento com a Coroa portuguesa, os jesuítas deixam o Brasil 

(ARANTES, 2009, p.166). 

Muitas foram as dificuldades encontradas pelos índios: a escravização, as 

mortes por doenças trazidas pelos colonizadores brancos e a tristeza de ver sua 

terra e seu povo dominado. Como em Portugal a escravidão de negros trazidos da 

África era prática comum, iniciou-se, no Brasil, um longo período de tráfico negreiro, 

trazidos para trabalharem nas lavouras dos diferentes ciclos agrários produtivos 

pelos quais nosso país passou. Os índios, a partir de então, sem terras e submetidos 

a outra cultura ficaram nas ruas das cidades formando, junto com escravos 

alforriados, mestiços e brancos criminosos fugidos de Portugal, a população urbana 

das primeiras cidades brasileiras. Este contingente de pessoas preocupava o 

governo pelas possíveis revoltas e rebeliões que poderiam detonar. A estratégia 

adotada foi a de desqualificar ainda mais estas pessoas, colocando-as à margem da 

sociedade da época, o que acentuou a desigualdade na relação entre senhor e 

escravo (ARANTES, 2009, p.170). 

Neste período, como mostra Marcílio (2006, p.128,140), o abandono de 

crianças – costume trazido pelos colonizadores ao Brasil – já fazia parte de nosso 

cenário e aumentou consideravelmente, assim como a quantidade de crianças nas 

ruas, levando as autoridades locais a pedirem ajuda financeira a Portugal para 

instalação de casas de recolhimento e de Rodas de Expostos. Levou um bom tempo 

até que estes pedidos fossem ouvidos. 

Segundo Marcílio (2006, p.136), a principal forma de assistência à criança 

abandonada brasileira foi o hábito de criar os filhos de outras famílias, que teve sua 

origem na criação dos filhos dos escravos dentro da casa-grande – muitas vezes 

sendo o senhor da fazenda o próprio pai. Os “filhos de criação” não eram tratados 

como os filhos legítimos, sofrendo, por vezes, maus-tratos e tendo seu trabalho 

explorado. Entretanto, possuíam maiores chances de sobrevivência do que os 



 

deixados nas instituições. Para a autora, o sistema informal ou privado de criação 

dos expostos em casas de família foi o sistema de proteção a infância abandonada 

mais amplo e presente em toda a História do Brasil. 

Somente no século XVIII, algumas Rodas foram instaladas no país como 

mostrou Arantes (2009, p.176): 
 

[...] apenas em 14 de janeiro de 1738 criou-se a Roda no Rio de 
Janeiro, a partir de uma doação feita por Romão de Mattos Duarte. 
Outras duas Rodas foram criadas no Brasil no século XVIII: a da 
Bahia, em 1726, antecedendo a criação da Roda do Rio de Janeiro, 
e a de Recife, em 1789. No Rio de Janeiro, além da Roda dos 
Expostos da capital, duas outras foram criadas no interior do Estado: 
a de Campos e a de Cabo Frio. 

 

Também no Brasil, a Roda foi um sistema perverso que validava e 

institucionalizava o enjeitamento da criança desvalorizada e também a incorporava 

ao trabalho, muitas vezes, não remunerado. Ao final de suas diferentes etapas, os 

poucos sobreviventes eram conduzidos ao trabalho pelo qual ressarciam seus 

criadores ou o Estado, dos gastos feitos com sua criação (MARCÍLIO, 2009, p.146). 

Quanto às Casas de Recolhimento para meninas órfãs: 
 

[...] na época do Provedor Manoel Corrêa Vasques, foi inaugurado o 
Recolhimento das Órfãs da Santa Casa de Misericórdia do Rio de 
Janeiro, em 15 de setembro de 1740, a partir de doações de 50.000 
cruzados feita pelo Capitão Francisco dos Santos e Marçal de 
Magalhães Lima. O Recolhimento funcionou em estabelecimento 
anexo ao Hospital Geral da Santa Casa até o ano de 1842. Por 
decreto de 14 de março de 1852, foi criado por D. Pedro II o 
Recolhimento de Santa Thereza, destinado as meninas desvalidas, 
ficando também sob a administração da Santa Casa do Rio de 
Janeiro. Em 1866, os dois Recolhimentos passaram a funcionar no 
prédio destinado ao Recolhimento das Desvalidas de Santa Thereza 
(ARANTES, 2009, p.177). 

 

Segundo Faleiros (2009, p.217), em 1775, um Alvará do Ministro 

Sebastião José de Carvalho e Mello regulamentou a questão das crianças expostas, 

porém o documento nada mencionava sobre as obrigações financeiras da Corte, 

nem das Câmaras Municipais o que mostra que a Roda, enquanto política 

governamental, não foi definida oficialmente. 

Durante todo o período colonial, nem Estado nem Igreja assumiram 

diretamente a assistência às crianças pobres. Ambos atuaram indiretamente com o 



 

controle legal e jurídico e apoio financeiro esporádico. Assim sendo, desde o início a 

infância pobre foi inscrita nas articulações do poder público e privado, ficando a 

mercê de confrontos entre diferentes estratégias de controle, repressão e 

organização (MARCÍLIO, 2006, p.131). 

Sobre este assunto Faleiros, (1995, p. 49) esclarece que: 
 

As propostas e encaminhamentos de política para a infância fazem 
parte da forma como o Estado brasileiro foi se constituindo ao longo 
da história, combinando autoritarismo, descaso ou omissão para com 
a população pobre com clientelismo, populismo e um privilegiamento 
do privado pelo público, em diferentes contextos de institucionalidade 
política e de regulação das relações entre Estado e sociedade. 

 

Os custos destas instituições ficavam a cargo das municipalidades, 

porém, desde sua implantação, elas não assumiram suas responsabilidades. As 

instituições acabavam dependendo de donativos de particulares para sua 

manutenção, mesmo que precária. Assim, desde a chegada dos portugueses ao 

Brasil, a assistência aos pobres e desvalidos não foi assumida integralmente pelo 

governo, permanecendo nas mãos da Igreja ou de entidades leigas e beneficentes, 

através de parcerias e convênios durante um longo período de nossa história que, 

ainda hoje, traz reflexos na forma como a assistência social é organizada e 

financiada (MARCÍLIO, 2006, p.147). 

No Brasil, conforme apontou Pilotti e Rizzini (2009, p.16), o Estado nunca 

realmente conseguiu assumir o controle total sobre a assistência social, 

permanecendo dependente das instituições religiosas e beneficentes, mesmos que 

não faltassem iniciativas para tentar impor-lhes seus conceitos. Percebemos que até 

hoje estas instâncias lutam para realizar a assistência à criança pobre de seu modo, 

entrando em constantes atritos com as determinações feitas pela Política de 

Assistência Social.  

 

3.1 – O Brasil rumo a uma moderna assistência a crianças pobres 
 

No Brasil, os ventos modernos que movimentaram a Europa, desde os 

séculos XVII e XVIII, chegaram com a vinda da Família Real, em 1807. Junto com 

ela também vieram novas preocupações com o desenvolvimento das cidades, com a 

absorção produtiva da população que só crescia, com a independência 



 

administrativa e política, com o sistema escravocrata decadente e também com o 

grande número de crianças e jovens que perambulavam pelas ruas das cidades 

(MARCÍLIO, 2006, p.191; ARANTES, 2009, p.180). 

Era necessário pensar em estratégias de governo da população, em 

especial para a parcela pobre, que despertava a preocupação das elites à medida 

que havia aumentado consideravelmente com os mestiços, escravos alforriados e 

mais tarde, com a abolição da escravidão e com a vinda dos imigrantes para o Brasil 

(MARCÍLIO, 2006, p.192; PASSETI, 2000, p.352). 

Associado a isso estava o ideal da sociedade moderna europeia 

concebido – que precisava de homens úteis que pudessem contribuir para a 

construção de um país desenvolvido, urbanizado, organizado, independente e 

higienizado. Assim, conforme Marcílio (2006, p.193), a partir de meados do século 

XIX, mudanças importantes em nosso país, como o fim da escravidão, o início da 

imigração europeia, o êxodo rural, o começo da urbanização e da industrialização, 

levaram ao surgimento de novas estratégias de governo da população pobre e, 

consequentemente, na elaboração de políticas socioassistenciais cada vez mais 

abrangentes que pudessem dar conta de toda a situação de pobreza que 

acompanhou a onda de crescimento. 

Não tardou para que os expoentes da época – médicos, juristas, políticos, 

intelectuais – trouxessem dos congressos que participavam no exterior, novas 

ideias, propostas e experiências já em pleno vigor na Europa. 

O movimento higienista brasileiro surgiu em meio a este contexto e 

dedicou-se, principalmente, aos cuidados com as crianças e com suas famílias. De 

acordo com Pilotti e Rizzini (1995, p.21): 

 
Os higienistas, em geral médicos, preocupados com a alta 
mortalidade infantil nas cidades brasileiras, tinham como proposta 
intervir no meio ambiente, nas condições higiênicas das instituições 
que abrigavam crianças, e nas famílias. Em meados da metade do 
século XIX, surgiu a Puericultura, especialidade médica destinada a 
formalizar os cuidados adequados à infância. Estabeleceu-se, no 
meio médico, um debate sobre a melhor forma de se cuidar dos 
expostos, o que efetivamente determinou uma melhoria nas 
condições de higiene na Casa dos Expostos. 

  

Aos saberes importados, juntavam-se adaptações necessárias à nossa 

terra, deste modo desenvolviam-se novos saberes que pudessem auxiliar na difícil 



 

tarefa de fazer o país progredir. Assim como no Velho Mundo, médicos e juristas 

atentaram-se para as crianças, principalmente aquelas, que por não apresentarem 

nenhuma utilidade, cresciam nos asilos sem receber nenhum tipo de educação ou 

de preocupação com a preservação de suas vidas por parte do Estado, como já 

discutimos anteriormente. 

Iniciou-se uma investida na família brasileira, para que ela assumisse o 

cuidado com suas crianças. Assim, os higienistas entraram nas casas do século XIX 

moldando, através de orientações, como deveriam ser as relações entre homens, 

mulheres e crianças dali em diante. Costa (2004) e Rago (1985) nos mostraram 

como, em nosso país, assim como na França de Donzelot (1986), a mulher foi 

capturada por esta rede e tornou-se a melhor aliada dos higienistas no trabalho de 

redefinição da família e do papel de seus membros na sociedade, 

responsabilizando-se por cuidar para que seus filhos não viessem a delinquir – 

tornando-se homens úteis, ao invés de perigosos, ao sistema produtivo que estava 

se iniciando no Brasil. 

Ao mesmo tempo, discussões de higienistas, juristas e filantropos 

reconheciam que as instituições tinham um alto custo para o Estado e que seu 

número nunca seria suficiente para acolher todas as crianças pobres, abandonadas 

e que perambulavam pelas ruas. Entretanto, apesar de todas as investidas sobre a 

família, tanto médicos quanto juristas, logo admitiram que a existência de instituições 

seria inevitável, visto que muitas famílias escapavam à normalização, obrigando o 

Estado a intervir de uma forma mais incisiva sobre os cuidados referentes aos 

menores, já que a família era tida como incapaz (RIZZINI, 2009, p.240-241).  

Em nosso contexto, onde a extrema miséria está muito mais presente do 

que no contexto europeu, a estratégia de devolução das crianças para as famílias, 

discutida por Donzelot (1986), não daria conta, sozinha, de implantar e manter a 

governabilidade sobre a família pobre. Assim, conforme Pilotti e Rizzini (2009, p.21) 

a prática de se recolher crianças em instituições fechadas foi o principal meio de 

realizar a assistência à infância pobre em nosso país, estendendo-se até o final do 

século XX. 

Surgiram, então, propostas de intervenção nas próprias instituições para 

que abandonassem seu cunho caritativo e adotassem uma perspectiva filantrópica, 

bem mais ao gosto dos higienistas da época. O sistema das Rodas precisava ser 

extinto (o que só aconteceu após a aprovação do Código de Menores em 1927), as 



 

instituições precisavam de reordenamento interno para o qual precisavam instalar-se 

o mais longe possível das cidades (fonte de todos os vícios e más influências). 

Aproveitava-se assim, para manter longe dos olhos da sociedade o efeito inevitável 

de um sistema de produção excludente e desigual – as crianças pobres, 

perambulantes das ruas, autoras de furtos, desordem, vadiagem e delinquência. 

Vale ressaltar que ainda hoje acontecem propostas de reordenamento 

dos abrigos, visando a desistitucionalização de crianças e a organização interna 

destas instituições que poderia auxiliar na educação e cuidado com as crianças que 

lá crescem. Este acontecimento pode ser constatado através dos pressupostos e 

orientações do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária de 2006. 

De acordo com Marcílio (2006, p.207), estes estabelecimentos do século 

XIX dariam educação, formação, disciplina e, principalmente, vigilância para as 

crianças em risco de se tornarem perigosas. Para isso, as Misericórdias trouxeram 

da Europa congregações como as Irmãs Vicentinas que introduziram nas entidades 

socioassistenciais a disciplina com o cumprimento de horários rígidos, educação 

formal e profissionalizante, regras de higiene capazes de trabalhar o corpo da 

criança. 

De acordo com Dreyfus e Rabinow (1995, p.164), no século XVIII, quando 

os humanistas passaram a criticar a violência do sistema punitivo que contrariava as 

teorias de contrato social que estavam emergindo com a modernidade, buscaram 

em um modelo prisional holandês; aperfeiçoado, mais tarde, na Inglaterra sua 

resposta. Este modelo substituía a tortura e os suplícios das prisões por uma 

detenção normalizadora que buscava a modificação comportamental através da 

aplicação de técnicas administrativas de poder e saber para produzir, através da 

disciplina, de corpos dóceis. 

O corpo, que antes era supliciado, agora deveria ser tratado, exercitado e 

supervisionado através da disciplina - que por sua eficácia logo seria utilizada nas 

mais diferentes instituições da sociedade ocidental dos séculos XVIII, XIX e XX, 

tornando-se uma verdadeira forma de organização social conforme discutiu Foucault 

(2008). 

Assim, a disciplina – trazida pelas Irmãs de Misericórdia e contida em todo 

o referencial teórico estudado pelos higienistas e juristas brasileiros que aos poucos 

a introduziram nas instituições de crianças abandonadas – é uma técnica que, 
 



 

[...] funciona de modo a ser maciça e quase totalmente apropriada 
em certas instituições (casas de detenção, forças armadas) ou usada 
para fins precisos em outras (escolas, hospitais); ela poderia ser 
empregada por autoridades preexistentes (controle das doenças) ou 
por parte do aparelho judiciário do Estado (polícia). Porém, não é 
redutível ou identificável com nenhuma destas instâncias 
particulares. A disciplina não substitui simplesmente outras formas de 
poder que existiriam na sociedade. Ao contrário, ela “investe” sobre 
estas outras as coloniza, reunindo-as, estendendo seu alcance, 
estabelecendo sua eficácia e sobretudo, permitindo conduzir os 
efeitos de poder até os elementos mais resistentes e mais distantes 
(DREYFUS; RABINOW, 1995, p.169).  

 

O poder disciplinar deveria operar sobre o corpo o mais continuamente 

possível, sem intervalos, de forma constante e regular. Todas as dimensões de 

espaço, tempo e movimento deveriam ser codificadas e exercidas incessantemente, 

conforme já discutimos anteriormente (idem, p.170). 

Através da disciplina seria possível fabricar um corpo dócil, que poderia 

ser transformado e aperfeiçoado para ser utilizado em sua totalidade. Para os 

higienistas que buscavam inovações para o campo socioassistencial, a ideia de 

disciplinar o corpo de crianças e jovens e torná-las úteis à sociedade parecia 

bastante promissora. Logo a tecnologia disciplinar ganhou espaço nas instituições 

brasileiras tendo nos saberes científicos (a filantropia) seu respaldo teórico. A 

palavra de ordem agora era a educação e a profissionalização através das quais o 

poder disciplinar se ramificaria.  

Conforme Rizzini (2009, p. 232): 
 

O modelo de atendimento almejado, cuja formulação datava do 
século XIX, estava calcado na razão científica, a qual pressupunha 
objetivos, um método de trabalho e resultados palpáveis [...] O 
método preconizava uma organização do atendimento institucional 
nos seus diversos aspectos, como a distribuição da clientela, 
segundo uma classificação baseada em inúmeros, e cada vez mais 
complexos critérios, entre eles, o motivo da internação, a inteligência, 
as aptidões e o caráter do menor, a ocupação criteriosa do espaço e 
do tempo dos internos [...] O atendimento institucional deveria 
favorecer a “observação continuada e individual” dos menores, o seu 
tratamento, que poderia ser de regeneração ou preservação, tendo 
por meta incutir o “sentimento de amor ao trabalho” e uma 
“”conveniente educação moral” (Regulamento do Abrigo de Menores, 
Decreto n. 16.444 de 2/4/1924, cap.III, seção II, art. 17, item VIII). 

 

Assim, de acordo com Marcílio (2006, p.193), desde 1830, propostas de 

políticas sociais já vinham sendo feitas pelos médicos higienistas. Suas primeiras 



 

tentativas eram de intervir no trabalho das misericórdias tentando transformá-las em 

institutos de proteção à infância abandonada a serviço do poder público, tornando 

sua assistência caritativa em uma assistência mais “científica” e laica, pautada nos 

valores morais e higiênicos – ou seja, filantrópica. A proposta era desenvolver dentro 

das instituições a profissionalização dos jovens desvalidos que nela moravam. 

Médicos higienistas e juristas tentaram traçar juntos as primeiras linhas da 

administração pública da infância pobre do país, sempre apontado que o Estado 

deveria centralizar as ações de assistência à criança. Travaram-se várias discussões 

no Parlamento, na Academia de Medicina e entre as elites – da qual faziam parte – 

para que fossem trazidos ao Brasil os modelos europeus de assistência pública. A 

cientificidade da filantropia versus o assistencialismo caritativo e religioso dos 

séculos anteriores tomaram conta das novas propostas brasileiras. Em 1855, foi 

introduzido o ensino elementar e profissionalizante na assistência à criança pobre 

(MARCÍLIO, 2006, p. 201). 

Surgiram assim, no Brasil, os grandes internatos: instituições totais das 

quais sairiam adultos higiênicos, trabalhadores, normatizados e disciplinados, 

adequados à vida em sociedade e preparados para exercer seu papel no mundo 

capitalista (MARCÍLIO, 2006, p.207). 

Em 1875, surgiu o primeiro asilo público para a população pobre e 

abandonada: o Asilo dos Meninos Desvalidos, com o fim de recolher e educar 

meninos de 6 a 12 anos pela administração da instrução primária e do ensino de 

ofícios mecânicos. 

Nestas instituições de acolhimento, a profissionalização fornecia, 
 

[...] apenas o mínimo suficiente para a incorporação destas crianças 
nos postos mais baixos da hierarquia ocupacional, como também era 
atravessado por sub-divisões das próprias categorias de órfãos, 
abandonados e desvalidos – como por exemplo órfão branco e órfão 
de cor, filho legítimo e ilegítimo, pobre válido e inválido, criança 
inocente e viciosa. Ou seja, uma profissionalização marcada por 
preconceitos religiosos e racistas da época (ARANTES, 2009, p.182). 

 

De acordo com Rizzini (2009, p.118), enquanto as instituições de 

abrigamento sofriam estas mudanças, surgia, em 1899, o Instituto de Assistência e 

Proteção à Infância no Rio de Janeiro, presidido pelo médico Moncorvo Filho, que 

segundo esta autora, “tratava-se de um projeto médico, assistencial e filantrópico, 

que visava proteger as crianças pobres”. Neste Instituto, os especialistas da área da 



 

infância entravam em contato com as crianças e as famílias sobre as quais 

desenvolviam seus saberes, através de diferentes técnicas, chamadas por Foucault 

(apud FONSECA, 1995) de técnicas disciplinares (já apresentadas no capítulo 

anterior). 

Desta forma, concluímos que o poder disciplinar descrito por Foucault 

(2008) também cabia no contexto brasileiro e encontrava nas instituições para 

crianças pobres (de abrigamento ou não) um ambiente profícuo. 

Resgatando Foucault, Fonseca (1995, p.73) afirma que, durante o século 

XIX, os mecanismos disciplinares só conseguiram manter a prisão como forma de 

punição, introduzindo à privação de liberdade um caráter de utilidade, tornando-a 

produtiva.  

Este autor nos mostra que a partir da privação foi possível introduzir uma 

atividade de reformatório que envolvia a incorporação e a aplicação do esquema 

político-moral de isolamento individual e da hierarquia, o modelo econômico da força 

aplicada ao trabalho obrigatório e o modelo técnico-médico da cura e da 

normalização. Por sua intensidade e força, este mecanismo expandiu-se para muitos 

outros sistemas institucionais garantindo a obtenção dos objetivos a que cada 

instituição destina-se. O sistema carcerário foi então generalizado para todo o corpo 

social. Desta forma: 
 

É este efeito da generalização que permite a formação da sociedade 
disciplinar: ao lado da prisão, as escolas, os hospitais, as indústrias e 
as outras instituições são investidas pelas técnicas disciplinares. O 
que as diferencia é a gradação de poder e investimento disciplinar 
que realizam sobre os diferentes aspectos da existência daqueles a 
que elas se vinculam. O que possuem é a utilização da disciplina que 
permite a concretização da “grande economia do poder, cuja fórmula 
o século XVIII procurou, quando veio à tona o problema da 
acumulação e da gestão útil dos homens”. (FONSECA, 1995, p.74). 

 

Para aplicação e desenvolvimento deste poder surgem “técnicas 

disciplinares” como a observação e a vigilância constantes, as pequenas punições 

para as pequenas falhas do dia-a-dia, o exame dos indivíduos transformados em 

casos a serem estudados e o incentivo da prática da “confissão” para se extrair um 

conhecimento do indivíduo.  



 

Como podemos perceber, este mecanismo disciplinar também foi aplicado 

nas instituições para crianças pobres e abandonadas, o que mostra a capilarização 

do poder disciplinar, como discutiu Foucault (2008) e Donzelot (1986). 

Assim, em meio a estas relações de poder-saber, no final do século XIX, 

juristas como Ataulpho de Paiva – que segundo Rizzini (2009, p.239) “defendia a 

intervenção direta do Estado de modo a promover a centralização e a uniformidade 

dos serviços em um órgão bem definido” – trabalharam para a criação dos primeiros 

Juizados de Menores, datada de 1923. 

Desde o início de sua implantação, ficaram atreladas ao Juizado de 

Menores as intervenções punitivas e corretivas às famílias que não conseguissem 

cuidar de seus filhos, através da retirada do poder familiar e, ainda, as intervenções 

preventivas realizadas pelas instituições através de um corpo de técnicos que, no 

decorrer do século, XX foram substituindo a hegemonia médico-higienista nos 

moldes franceses, como bem mostrou Donzelot (1986). 

Desde o início da criação do Juizado, todos os menores que chegassem 

até o juiz deveriam ser encaminhados para instituições onde seriam sujeitados a 

exames médico-psicológico e pedagógicos, para realização de “investigação sobre 

os seus precedentes, educação, modo de vida, situação social, moral e econômica 

da família”.  

Já em meados da década de 30, a observação, exame e investigação 

passaram a ser realizados pelo Laboratório de Biologia Infantil. Ao Laboratório cabia 

subsidiar o judiciário nas decisões a respeito do destino dos menores que passavam 

pelo gabinete do juiz, realizando para isso, exames físico, mental e social que 

fossem capazes de descobrir as causas que levavam a criança ao vício e ao crime. 

Os conhecimentos produzidos nestas instituições mudaram a forma como os 

estudiosos da época concebiam as causas da delinquência e do abandono, 

introduzindo os fatores psíquicos, físicos, sociais e econômicos nas explicações 

dadas sobre o comportamento dos menores (RIZZINI, 2009, p.250). Segundo esta 

autora: 
 

No processo de identificação das causas da sua conduta e/ou estado 
de abandono, o menor recebia um diagnóstico (ou “apreciação”), que 
definia a sua condição de indivíduo física e psiquicamente normal ou 
anormal. Auxiliado por esses exames técnicos, o Juízo atribuía ao 
indivíduo as causas de seu comportamento desviante, embora o 
discurso dos agentes reconhecesse a importância das causas sociais 



 

e econômicas da criminalidade. O diagnóstico (que não era somente 
médico, mas também psicológico), formulado por uma instituição que 
tinha o respaldo da ciência médica, como o Laboratório, legitimava, 
cientificamente, uma prática de exclusão e discriminação (RIZZINI, 
2009, p.251). 

 

Percebemos então a entrada do psicólogo em cena. Conforme as 

técnicas disciplinares propostas por Foucault (apud FONSECA, 1995, p.55) que se 

desenvolviam em nosso país, cada vez mais o psicólogo era chamado para executá-

las e auxiliar no seu desenvolvimento. Esta é a gênese de nossa profissão na área 

da assistência à criança e à família no Brasil.  

Nos abrigos para menores órfãos e abandonados, nos Institutos de 

Assistência e nos Laboratórios de Biologia Infantil, o psicólogo desenvolveu seu 

saber-poder, vigiando, observando, examinando as crianças e famílias pobres que 

por ali passavam.  

Voltando à assistência à criança e à família, finalmente na década de 20 

do século XX, após todo o movimento jurídico e legislativo feito em torno da questão 

da infância, desde o começo da República, conforme discutido por Rizzini (2009), 

reconhece-se a entrada da criança na tutela do Estado, através da aprovação do 

Código de Menores, em 1927. Este acontecimento legitimou o processo de tutela 

que já havia sido iniciado pelos higienistas desde o final do século anterior. 

Desta forma, conforme Faleiros (2009, p.47), todas as investidas das 

primeiras décadas do século XX culminaram com a aprovação do Código de 

Menores, promulgado em 1927, que abordava a “defesa social” e legitimava a 

inserção da criança na esfera do direito e na tutela do Estado, através da 

“incorporação da visão higienista de proteção do meio e do indivíduo”, bem como da 

“visão jurídica repressiva e moralista”. 

De acordo com este autor, tal lei aboliu formalmente a Roda dos 

Expostos, fez uma tentativa de combinar a inserção no trabalho com a educação, 

deu poder total ao juiz para definir as trajetórias institucionais de crianças e 

adolescentes e iniciou uma perspectiva dos direitos do menor a partir da previsão de 

obrigações de proteção que o Estado passou a assumir.  

A respeito da aprovação do Código de Menores, Marcílio (2006, p. 222) 

esclarece que: 
 



 

A aprovação do Código de Menores, em 1927, é tida por alguns 
autores como um marco na história da assistência à infância, na 
medida em que esta passa a ser um atributo do Estado, muito 
embora fosse ressaltada a inexistência de uma fronteira clara entre a 
assistência estatal, a filantrópica e a caritativa. Por meio de 
convênios firmados com a beneficência privada, o Estado atuaria no 
atendimento ao menor. Instala-se, então, o grande debate sobre a 
verdadeira ação do Estado no campo da assistência aos mais 
desvalidos.  
O discurso da assistência e da proteção aos menores desvalidos e o 
Código Melo Matos, de 1927, definiam um novo projeto jurídico e 
institucional, voltado para os menores – não punitivo, recuperador, 
disciplinar, tutelar e paternal – e articulado a uma tentativa de 
reorganização da assistência prestada tornando-a mais ampla 
sistemática e organizada de forma mais cientifica. Gradualmente, o 
Estado ia assumindo a assistência à infância desvalida e criando um 
aparato governamental para atender a essa nova função e, também, 
controlá-la. 

 
O Código ainda legitima a dicotomia entre menores e crianças quando 

prevê a vigilância preventiva aos primeiros e a repressão e recuperação aos 

segundos. 

Durante a década de 30 os modelos de atendimento já estavam 

focalizados na racionalização da assistência, processo facilitado pela atuação dos 

psicólogos da época. Os manuais de Pediatria e Psicologia passaram a definir a 

criança como ser em desenvolvimento biopsicossocial. Extensos relatórios técnicos 

e laudos que reproduziam os ideais de família, trabalho e moradia das elites sociais 

eram realizados sustentando a ideia de “recuperação” dos jovens 

delinquentes/infratores (CRUZ; HILLESHEIM; GUARESCHI, 2005, p.45). 

A principal intenção da nova metodologia interdisciplinar, segundo 

Passetti (2000, p.357), era romper com a prática repressiva anterior e criar um 

sistema que levasse em consideração diversos aspectos da vida dos abandonados, 

pobres e delinquentes, como suas condições materiais, seus traços de 

personalidade, o desempenho escolar, as deficiências potenciais e as de 

crescimento. 

Já sob esta perspectiva e ainda atendendo ao antigo pedido dos médicos 

higienistas para centralizar em um órgão estatal as ações socioassistenciais à 

criança pobre, durante o governo de Getúlio Vargas foi criado o Serviço de 

Assistência a Menores (SAM), em 1941, incumbido de sistematizar e organizar os 

serviços de assistência, realizando orientações e capacitações às instituições de 

atendimento de acordo com os novos preceitos da época. Suas ações 



 

primeiramente estavam focadas no Rio de Janeiro; a partir de 1944, foram 

ampliadas para todo o território nacional (PASSETI, 2000, p.357). 

De acordo com Rizzini (2009, p. 264), o SAM retirou da alçada dos juízes 

as funções de organizar os serviços de assistência, fazer o estudo e ministrar o 

tratamento aos menores. O atendimento foi assim separado da instância jurídica, 

entretanto permaneceu basicamente pautado na internação dos menores triados, 

diagnosticados e classificados nas instituições ligadas a este órgão estatal, que 

podiam ser públicas ou as antigas instituições particulares que a ele se conveniavam 

para poderem ser reconhecidas pelo Estado, receber os menores e também 

repasses em dinheiro. Em troca destes repasses, as instituições aceitavam a 

intervenção e as orientações do SAM que tornavam o trabalho das instituições mais 

científico.  

Na mesma década da criação do SAM foi criado também o Departamento 

Nacional da Criança (DNCr), responsável por “estudar e divulgar o problema social 

da maternidade, da infância e da adolescência e conceder auxílio federal aos 

Estados e subvenção às instituições de caráter privado” mantendo e fiscalizando a 

execução dos serviços prestados nestas instituições (RIZZINI, 2009, p.270). 

Segundo esta autora, o objetivo do DNCr era manter a estabilidade da 

família através da criação de uma rede de instituições dirigidas por organizações 

privadas que aceitassem os preceitos científicos que respaldavam as propostas do 

DNCr. O programa estava voltado para a ação preventiva, visando evitar a ruptura 

na estabilidade da família e a produção de menores abandonados (idem, p.272).  

O DNCr e o SAM marcaram a dicotomia entre crianças e menores. Para 

as crianças a prevenção se dava através do cuidado com sua saúde, com sua 

família que deveria ser acompanhada de perto para que não se desestruturasse 

levando a criança a delinquir e tornar-se o menor que cairia nas mãos das 

instituições do SAM para ser tratado e recuperado (RIZZINI, 2009, p.271). 

Outra proposta da Era Vargas foi a Legião Brasileira de Assistência (LBA) 

criada para atender as famílias desamparadas em decorrência da Segunda Guerra 

Mundial. Seu cunho era filantrópico e à sua frente sempre estava a primeira dama. 

Com o fim da guerra, a LBA tratou de fornecer assistência à infância e à 

maternidade, tendo sua fase mais atuante durante a década de 70 e 80 e 

encerrando suas ações na década seguinte, após uma série de denúncias de 

corrupção (RIZZINI, 2009, p.276). 



 

Na década seguinte, começaram as críticas ao sistema proposto pelo 

SAM, além de denúncias de irregularidades administrativas e fraudes. O modelo 

proposto não dava mais conta da organização social da época. Era necessário criar 

um sistema mais condizente com o novo período de industrialização e urbanização 

que o Brasil estava vivendo. Era necessário focar a intervenção nas famílias e 

romper com as práticas de internação focadas na repressão implantadas pelo SAM. 

Um novo modelo precisava ser criado (VONGEL, 2009, p.295). 

As propostas internacionais na área de crianças e adolescentes falavam 

na Política de Bem Estar do Menor que priorizavam o atendimento de uma série de 

necessidades básicas como saúde, educação, segurança social, amor e instituíam o 

menor em situação irregular. Ninguém melhor do que a própria família para dar tudo 

isso ao menor, então tornou-se necessário reintegrá-lo a ela. Fortalecendo a família, 

o menor também estaria assistido. Este foi o ponto fundamental de toda a política do 

bem-estar do menor (VONGEL, 2009, p.295). 

Respaldada nestes pressupostos foi criada a Fundação Nacional do Bem 

Estar do Menor (FUNABEM), que substituiu o SAM e cuja finalidade era: 
 

[...] assegurar prioridades aos programas que visem à integração do 
menor na comunidade, através da assistência na própria família e da 
colocação familiar em lares substitutos, a apoiar instituições que se 
aproximem da vida familiar, respeitar o atendimento de cada região 
(FALEIROS, 2009, p.65).  

 

Segundo Vongel (2009, p.297), a FUNABEM era um órgão central, de 

caráter normativo cuja incumbência básica era o repasse de recursos e de 

fornecimento de metodologia e de respaldo teórico-científico, contando com 

organismos para execução dos serviços em diversas localidades brasileiras. 

Na prática, a FUNABEM tinha uma atuação repressiva e coercitiva em 

conformidade com a Doutrina da Segurança Nacional implantada durante a ditadura. 

Suas ações articulavam estatal e privado à racionalidade proposta pelos técnicos 

com a utilização de métodos terapêuticos e pedagógicos que visavam a “reeducação 

e a reintegração do menor à sociedade” (CRUZ; HILLESHEIM; GUARESCHI, 2005, 

p.46).  

Os especialistas da área social ganharam visibilidade interferindo na vida 

das crianças pobres através de seus saberes, relacionando criminalidade e pobreza 

e impondo o modelo de família “sadia e estruturada”, segundo os ideais da família 



 

burguesa, auxiliando o Juizado a retirar o pátrio poder, daqueles que por serem 

pobres não poderiam cuidar de seus filhos, deste modo, “as práticas psi, deste 

período, ajudaram a fortalecer as crenças nos modelos e nas homogeneidades” 

(CRUZ; HILLESHEIM; GUARESCHI, 2005, p.46). 

O Código de Menores, em vigor desde 1927, foi revisto e sua nova versão 

chegou em 1979. Em suas páginas estavam contidas a incorporação das propostas 

internacionais sobre a questão do menor e da criança pobre. A Doutrina da Situação 

Irregular foi adotada, de tal maneira que todo e qualquer desvio moral ou de 

conduta, inclusive a pobreza, passaram a ser sinônimos de irregularidade, passíveis 

de intervenção pelo corpo de especialistas responsáveis pelo atendimento a estes 

menores. Assim:  
 

[...] a privação de condições essenciais à subsistência, saúde e 
instrução, por omissão, ação ou irresponsabilidade dos pais ou 
responsáveis; por ser vítima de maus tratos; por perigo moral, em 
razão de exploração ou encontrar-se em atividades contrárias aos 
bons costumes, por privação de representação legal, por desvio de 
conduta ou autoria de infração penal (FALEIROS, 2009, p.70). 
 

A partir da década de 80, a questão da correção/punição versus 

educação voltou à tona, recebendo a FUNABEM duras críticas. Problematizou-se 

que o internato não era o melhor meio de proteção da criança e o papel técnico, 

longe de apenas ser terapêutico e educativo, era também policial (de controle) e 

que, na realidade, o diagnóstico da criança (sua rotulação) era feito anteriormente 

pelo policial, no ato mesmo da apreensão (triagem) da criança na rua (FALEIROS, 

2009). 

Surgiram, então, ONGs e movimentos/organizações populares como o 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Estavam acontecendo 

nacionalmente discussões dos direitos das crianças influenciados por convenções 

internacionais como as Regras de Beijing (1985), as Diretrizes de Riad (1988) e a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989). Esta última 

incorporou a Doutrina da Proteção Integral que fundamenta o ECA e todas as outras 

propostas políticas, planos e tratados que se seguiram durante a década de 90 e 

2000 no Brasil (CRUZ; HILLESHEIM; GUARESCHI, 2005, p.47). 

Em 1990, foi criado o Ministério da Criança e aprovado e sancionado o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que revogou o Código de Menores, de 



 

1979, e a lei de criação da FUNABEM. Em seu conteúdo estavam as diretrizes 

gerais para a política de atenção à criança e ao adolescente, baseadas na Doutrina 

da Proteção Integral que: 
 

[...] reconhece a criança e o adolescente como cidadãos; garante 
efetivação dos direitos da criança e do adolescente; estabelece uma 
articulação do Estado com a sociedade na operacionalização da 
política para a infância com a criação dos Conselhos de Direitos, 
Conselhos Tutelares e Fundos geridos por esses conselhos; 
descentraliza a política através da criação desses conselhos em nível 
estadual e municipal, estabelecendo que em cada município haverá 
no mínimo, um conselho tutelar [...]; garante à criança a mais 
absoluta prioridade no acesso às políticas sociais; estabelece 
medidas de prevenção, uma política especial de atendimento, um 
acesso digno à Justiça com a obrigatoriedade do contraditório 
(FALEIROS, 2009, p.81). 

 

Em 1991, constituiu-se o Pacto pela Infância, impulsionado pelo UNICEF 

e inspirado na Cúpula Mundial pela Criança com pedidos de melhoria do ensino 

fundamental, ações contra a violência contra a criança e mais tarde com o 

compromisso com a saúde. Neste mesmo ano foi promulgada a lei que criou o 

CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(PARANÁ, 2001). 

No ano de 1999, foi realizada, em Genebra, a Convenção 182 sobre a 

“Proibição e ação imediata para a eliminação da piores formas de trabalho infantil” e 

no ano seguinte foi escrita a Declaração do Panamá. No Brasil, foram aprovados, 

dentre outros, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as Diretrizes Nacionais para 

a Política de Atenção Integral a Criança e o Plano Nacional de Convivência Familiar 

e Comunitária (PARANÁ, 2001). 

De acordo com Lemos (2003), o Estatuto valida a Proteção Integral e 

propõe que as ações devem acontecer a partir da articulação entre o Poder Público 

e as ONGs, ter caráter preventivo e abarcar todas as crianças e adolescentes, não 

se restringindo apenas aos considerados em situação de risco.  

Lemos (2003, p.117) informa que, tanto nas discussões sobre a 

Constituição Federal de 1988 quanto naquelas realizadas para elaborar o Estatuto, 

“prevaleceu a concepção de família como instituição indispensável ao 

desenvolvimento da criança e do adolescente e importante dentro de um projeto de 

Nação desenvolvida, que prima pela ordem e pelo progresso”. 



 

Ainda segundo esta autora, sob tal perspectiva, foi comemorado o Ano 

Internacional da Família, em 1994, e publicado, pelo UNICEF, o livro Família 

Brasileira: a base de tudo, organizado por Silvio M. Kaloustian. Desta forma, as 

diferentes formas de assistência à infância no decorrer dos séculos, foram 

incorporadas nas práticas de cuidado com a criança no Brasil, mostrando que, sejam 

elas caritativas ou filantrópicas, constituíram políticas públicas – formas de cuidado, 

tutela e gestão das populações em situação de pobreza, consideradas em risco. 

 

3.2 – A Política de Assistência Social do século XXI 
 

Nos últimos dez anos, com o governo Lula, os serviços socioassistencias 

têm se multiplicado em nosso país, visto que esta estratégia de governo tem-se 

mostrado eficaz, à medida que a distribuição de renda através da gestão de 

benefícios socioassistenciais torna-se capaz de diminuir a quantidade de pessoas 

que se encontram em situação de miséria, produzindo-se uma grande quantidade de 

eleitores tutelados pela Assistência Social. 

Esta proposta de governo, apesar de ter sido implantada e evidenciada na 

atual gestão é efeito das movimentações da década de 80 – que levaram à 

aprovação de documentos importantes como a Lei Orgânica de Assistência Social e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, no início da década de 90 – também das 

discussões que aconteceram em âmbito internacional, sobre a situação de pobreza 

dos países periféricos (DEMO, 1997). 

A partir da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), aprovada em 1993, 

surge o Conselho Nacional de Assistência Social (PARANÁ, 2001, p.178) que prevê 

a assistência social enquanto “[...] Política de Seguridade Social não contributiva, 

que 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” (PARANÁ, 2001, p. 178). 

Para operacionalizar esta proposta, em 2004, o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) se responsabilizou por organizar 

e implantar programas de assistência social em todo o Brasil. Sua missão ainda é 

“promover o desenvolvimento social e combater a fome visando à inclusão e 

promoção de cidadania, garantindo a segurança alimentar e nutricional uma renda 

mínima de cidadania e assistência integral as famílias” (BRASIL, 2010). 



 

Quase que simultaneamente à criação do MDS, travava-se no Conselho 

Nacional de Assistência Social1 da discussão sobre a aprovação da Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) que segundo Pereira ([2009?], p.08), 
 

[...] prevê a construção e implantação do SUAS, cujo modelo de 
gestão é descentralizado e participativo. A implantação do SUAS 
objetiva o rompimento com a fragmentação programática entre as 
esferas governamentais e a articulação e provisão de proteção social 
básica e especial para os segmentos populacionais usuários da 
política de Assistência Social no país. Seus princípios e diretrizes 
apontam para a universalização do sistema; a territorialização da 
rede; a descentralização político-administrativa; a padronização dos 
serviços de assistência social; a integração de objetivos, ações, 
serviços, benefícios, programas e projetos; a garantia da proteção 
social; a substituição do paradigma assistencialista e a articulação de 
ações e competências com os demais sistemas de defesa de direitos 
humanos, políticas sociais e esferas governamentais. 

  

De acordo com o autor, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

aprovado em 2005, 
 

[...] é um sistema descentralizado, participativo e não-contributivo, 
que organiza e regula as responsabilidades das esferas de governo e 
da sociedade civil em relação à política de assistência social e afirma 
que a assistência social é uma política pública e compõe o sistema 
de seguridade social (PEREIRA, [2009?], p.09). 

 

Os serviços previstos pelo SUAS estão divididos conforme 

especificidades da proteção que deve ser investida sobre crianças, adolescentes e 

suas famílias. Estes serviços englobam uma série de instituições que já realizavam 

atendimento socioassistencial muito tempo antes da aprovação da PNAS. Como é o 

caso dos serviços de acolhimento institucional presentes no Brasil desde o século 

XVI, conforme demonstrou Marcílio (2006), e ainda propõe a criação de outros como 

os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência 

Especializados em Assistência Social (CREAS), em todo o território nacional. 

As “Proteções” do SUAS estão divididas em Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial. A Proteção Social Básica (PSB) destina-se a ações de 

                                                 
1 O Conselho Nacional de Assistência Social é um órgão deliberativo, vinculado à estrutura do MDS, 
composto por representantes governamentais e por representantes da sociedade civil organizada. Foi 
instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social, em 1993. Dentre suas atribuições está aprovar a 
Política Nacional de Assistência Social e ainda normatizar as ações e regular a prestação de serviços 
de natureza pública e privada no campo da Assistência Social (Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/, acesso em 15 de abril de 2010).  



 

prevenção (BRASIL, 2005, p.33) que, conforme Rizzini (2009), marcaram as ações 

na área socioassistencial no Brasil, a partir do final do século XIX.  

O objetivo da Proteção Social Básica é “[...] prevenir situações de risco 

social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”. Prevê o desenvolvimento de 

serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de 

famílias e de indivíduos. Os benefícios, tanto de prestação continuada, como os 

eventuais, integram a proteção social básica e devem ser articulados aos demais 

programas e serviços ofertados pelas três esferas de governo dentro do SUAS. 

Vinculados à PSB estão os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e 

os serviços de apoio socioeducativos (BRASIL, 2005, p.33-34). 

A Proteção Social Especial, dividida em serviços de Média e de Alta 

Complexidade, é definida pela PNAS como: 
 

[...] a 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 sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho 
infantil, entre outras (BRASIL, 2005, p.37). 

 

E são destinadas às: 
 

[...] crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos idosos, às pessoas 
com deficiência e às pessoas em situação de rua que tiverem seus 
direitos violados e, ou, ameaçados e cuja convivência com a família 
de origem seja considerada prejudicial a sua proteção e ao seu 
desenvolvimento (p.37). 

 

Fazem parte da média complexidade: serviços de orientação e apoio 

sociofamiliar; plantão social; abordagem de rua; cuidado no domicílio; serviço de 

habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência; medidas 

socioeducativas em meio-aberto. 

Já os serviços de alta complexidade garantem proteção integral: moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido. Eles se dirigem às famílias, seus 

membros e indivíduos que se encontrem sem referência e/ou ameaçados e, nestas 

condições, necessitem ser retirados de seu núcleo familiar e comunitário, como por 

exemplo: casa lar, casa de passagem, albergue, família substituta, família 



 

acolhedora, medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade (BRASIL, 

2005). 

Os serviços da PSE mantêm estreita ligação com o sistema de garantia 

de direitos (Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos de Direitos, Conselho 

Tutelar) (BRASIL, 2005, p.37). Isso se dá da seguinte forma: as crianças, 

adolescentes e suas famílias que são atendidas por seus especialistas (assistentes 

sociais, psicólogos, educadores) ou foram encaminhadas para lá por esse sistema 

(Conselho Tutelar, por exemplo) ou ficam ameaçadas de passarem por ele, caso 

não apresentem melhoras em seus comportamentos após a intervenção dos 

serviços da PSE.  

A articulação entre os serviços da PSB e da PSE e destes com o sistema 

de garantia de direitos compõe o nosso Complexo Tutelar, associando prevenção e 

correção no atendimento à família pobre, assim como propôs Donzelot (1986, p.85). 

De acordo com este autor, durante a fabricação do campo social, a família 

tornou-se campo direto da intervenção do Estado, passando por um processo de 

tutelarização que aliava objetivos sanitários e educativos aos métodos de vigilância 

econômica e moral. Isso acarretou em uma redução da autonomia familiar – 

cerceada pelas conexões entre a Assistência Pública, a justiça de menores, a 

medicina e a psiquiatria (DONZELOT, 1986, p.85). 

Em nosso país, não podemos deixar de considerar que a Constituição 

Federal, de 1988, foi um marco para a democracia. Dentre muitos outros assuntos, 

encarregou-se da família, da criança e do adolescente, aos quais são garantidas 

proteção integral e prioridade absoluta que o Estado, a família e toda a sociedade 

deverão prestar. Conforme o Artigo 227:  
 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (PARANÁ, 2001, p.102). 

 

Enquanto as discussões referentes à organização da política de 

assistência social estavam acontecendo, outras discussões articuladas à área 

socioassistencial travavam-se no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 



 

Adolescente (CONANDA)2. Estas discussões culminaram na elaboração de dois dos 

principais documentos da política pública de atenção a crianças e adolescentes da 

atualidade. São eles o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 

de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006a) 

e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) (BRASIL, 2006b) 

que têm como referência as propostas apresentadas pelo ECA. 

Entre os objetivos do Plano de Convivência Familiar estão a implantação 

de Programas de Famílias Acolhedoras, a reorganização do Acolhimento 

Institucional e dos procedimentos de adoção e ações para conscientização e difusão 

da importância do direito à convivência familiar e comunitária. Já o SINASE, trata da 

integração e da articulação entre os órgãos envolvidos com as ações de medidas 

socioeducativas previstas pelo ECA.  

O conteúdo destes documentos está em sintonia com aquele apresentado 

pela PNAS, principalmente no que se refere à participação social, à importância da 

família e à articulação entre os serviços, programas, projetos que compõe a rede 

socioassistencial.  

Juntos, PNAS, ECA, Plano de Convivência Familiar e SINASE organizam 

as ações de gestão da população que constitui o público alvo da assistência. Em 

seu conteúdo estão normas que surgiram das discussões travadas nos Conselhos, 

nos quais pessoas ligadas aos diferentes tipos de instituições que atendem famílias, 

crianças e adolescentes produzem saberes com base em seu cotidiano, garantindo 

assim a participação social prevista pela PNAS (BRASIL, 2005, p.35). 

 

3.3 - Assistência a crianças, adolescentes e suas famílias em Londrina 
 

Para nos auxiliar na construção desta seção recorremos à tese de Alves 

(2002), sobre a história da assistência social em Londrina. 

Em 10 de dezembro de 2009, Londrina comemorou 75 anos de sua 

fundação. Idade bastante nova para uma cidade que possui mais de 500 mil 

habitantes e é a terceira maior cidade da região sul do Brasil, ficando atrás apenas 

de Porto Alegre e de Curitiba. 

                                                 
2 O CONANDA foi previsto pelo ECA e criado em 1991. É considerado o principal órgão do Sistema 
de Garantia de Direitos. Dentre suas atribuições está a fiscalização das ações de garantia de direitos 
(aquelas previstas no ECA) de crianças e adolescentes. 



 

Fundada a partir de um jogo de interesses entre a Inglaterra e o Governo 

brasileiro, a cidade foi colonizada pelos ingleses investidores da Companhia de 

Terras do Norte do Paraná e de pessoas de diversas regiões do Brasil, que vinham 

para Londrina com a esperança de enriquecimento fácil, possível através da 

agricultura cafeeira. Em plena Era Vargas, sua ocupação era predominantemente 

rural e sua economia baseava-se na exportação de arroz, feijão, café, milho e 

madeira. Além disso, sua produção ia para São Paulo, centro de comercialização, 

industrialização e exportação, o que manteve a cidade com características de pólo 

de produção rural, não desenvolvendo neste momento sua industrialização, como 

aconteceu em outras cidades do país (ALVES, 2002). 

Logo seu crescimento populacional urbano aumentou e já na década de 

50 se equiparou à população rural e nem todos que vieram em busca de 

enriquecimento o conseguiram. Iniciou-se neste período um processo que já era 

visto no cenário das grandes cidades do país: a circulação de pessoas pobres pelas 

ruas da cidade e a formação dos cinturões de pobreza em toda a sua região 

periférica. Esta situação se agravou com o êxodo rural decorrente das grandes 

geadas que destruíram as plantações de café causando a falência de muitos dos 

proprietários de terras da região, bem como da substituição desta cultura por outras 

que possibilitavam maior processo de mecanização. Já na década de 50, Londrina 

possuía favelas e ocupações irregulares, o que evidencia a situação de pobreza que 

foi se instalando na cidade nos seus primeiros vinte anos (ALVES, 2002). 

A assistência às crianças pobres do município se desenvolveu seguindo 

as características assumidas nas principais cidades do país. Eram tempos de 

preocupação com os menores abandonados, com a vadiagem nas ruas e com a 

formação profissional de adolescentes. A dicotomia criança/menor já estava 

instalada na legislação, nos saberes médicos e disseminada pela população. A 

preservação da criança e a vigilância sobre aquelas que pertenciam às famílias 

pobres eram os princípios norteadores de todas as ações no campo 

socioassistencial. 

Em Londrina, assim como em todo o Brasil, o Poder Público também 

demorou para assumir a responsabilidade pela assistência social, cabendo à 

sociedade civil as primeiras iniciativas. Em uma cidade tão nova, onde as 

desigualdades econômicas e sociais já se evidenciavam, também logo surgiu a 



 

preocupação em manter a ordem, garantir o progresso e afastar das ruas aqueles 

que pudessem representar algum perigo (ALVES, 2002). 

Entidades religiosas e associações filantrópicas trataram de criar 

instituições para o cuidado com crianças órfãs e abandonadas, para a maternidade, 

para a profissionalização dos adolescentes, para o tratamento de álcool e outras 

drogas, para a educação infantil que possuíam em seus preceitos o cuidado 

assistencial impregnado de valores religiosos e morais da época. 

De acordo com Alves (2002, p.260), desde a década de 40, os cuidados 

com os pobres ficavam a cargo da boa vontade da população que se mobilizou para 

atender as demandas locais. Do Poder Público vinham verbas esporádicas, através 

de doações e subvenções do gabinete do prefeito e algumas ações pontuais. 

Ainda na década de 40, algumas damas da cidade iniciaram uma 

campanha para a implantação da Santa Casa de Misericórdia – o primeiro hospital 

público do município. Em 1944, foi a vez da Sociedade São Vicente de Paulo se 

instalar. 

Neste mesmo período surge a Liga dos Engraxates para cuidar dos 

menores que perambulavam pelas ruas. Em sua proposta de ação estava a 

profissionalização desta parcela da população. Inaugura-se a rede de atenção às 

crianças pobres do município.  

Segundo Alves (2002, p.305) nos discursos da época aparecia a 

transformação destes pequenos em corpos úteis à sociedade: 
 

Cogita-se a fundação de uma cooperativa dos pequenos engraxates 
de londrina [...]. Contamos com quase uma centena de pequenos 
engraxates bulhentos e incansáveis trabalhadores (humílimos e 
heróicos pequenos) cuja educação reclama maiores cuidados e uma 
assistência mais direta por parte de nossas autoridades a fim de que, 
futuramente se transforme em elementos úteis à comunidade 
(JORNAL PARANÁ NORTE, 1943, apud ALVES, 2002, p.305) 

 

Também fica evidente a cobrança, por parte da opinião pública, para que 

as “autoridades” assumissem providências em relação à situação dos menores 

perambulantes das ruas. Rizzini (2009) mostrou como os intelectuais do Distrito 

Federal da época clamavam por uma atitude do governo frente à situação das 

crianças e dos adolescentes pobres do país e defendiam, desde o fim do século XIX, 

a ideia da centralização destas ações sob a responsabilidade do Estado, como já 

acontecia na Europa. 



 

Na década de 50, com o crescimento rápido da urbanização, com a 

implantação do comércio e com a chegada, na cidade, das famílias já frustradas com 

suas iniciativas no campo, surgia também o aumento da pobreza. O Juiz da 

Comarca já apresentava problemas em encaminhar as crianças que chegavam ao 

Juizado e apoiou a iniciativa da Igreja Batista em criar um Lar para as crianças órfãs 

e abandonadas. Assim, em 1951, foi fundada a primeira instituição de atendimento a 

esta categoria (ALVES, 2002, p.304). 

De acordo com Alves (2002, p.435),  
 

O Lar Batista tinha capacidade para 50 internos de ambos os sexos. 
As crianças chegavam por indicação das Igrejas da região e através 
de encaminhamentos do juizado de menores da comarca. De acordo 
com os estatutos sociais a idade máxima para admissão era de 8 
anos completos e não precisavam necessariamente ser órfãs. 

 

Assim, em Londrina também estava instituída a relação mútua entre 

Juizado e instituições assistenciais que, nas décadas seguintes, necessitariam de 

pessoal especializado para realizar uma assistência mais científica com as crianças, 

bem ao gosto da filantropia higiênica, cujos pressupostos avançaram século XX 

adentro. Esta relação foi discutida por Donzelot (1986), segundo o qual, com a 

mudança de um sistema punitivo para um sistema preventivo – corretivo de atenção 

e preservação da infância –, surgiu a necessidade de um aparato assistencial 

vinculado ao juizado, mas não dependente dele, que pudesse realizar o 

acompanhamento das crianças em perigo e dos “menores” considerados perigosos 

e delinquentes. 

Alves (2002) mostrou que a preocupação dos administradores do lar eram 

em oferecer cuidados com a saúde, educação básica e formação moral para as 

crianças atendidas na instituição e, para isso, solicitavam ajuda da sociedade 

através de campanhas e doações, as quais eram atendidas pelos beneméritos 

londrinenses.  

Além do Lar Batista, dentre as décadas de 50 e 60, foram criadas outras 

instituições destinadas à criança órfã e abandonada, como é o caso do Lar Santo 

Antônio (1957), do Lar Pio XII (1960) e do Lar Anália Franco (1963). Para a 

profissionalização dos adolescentes, criou-se a Guardinha de Automóveis (1957), a 

Associação de Amparo ao Menor (1957) e a Guarda Mirim de Londrina (1965). Já o 

Lar Esperança de Londrina (1967) atendia mães solteiras. Todas as iniciativas 



 

oriundas da sociedade civil, sendo que o Lar Anália Franco e a Guarda Mirim ainda 

hoje compõem a rede de proteção socioassistencial do município (ALVES, 2002). 

Sobre o Lar Esperança, fundado em 1967, Alves (2002, p. 325) levantou o 

seguinte histórico: 
 

[...] com capacidade para 25 gestantes e mães solteiras, atendia 
vinte e seis moças em um ano de funcionamento, tendo nascido no 
lar vinte crianças. As moças poderiam ingressar na Entidade após 
completarem seis meses de gestação e permanecerem lá até o filho 
completar um ano de idade, desde que demonstrasse ‘bom 
procedimento’. Durante este prazo a instituição tentava encaminhá-
las ao emprego. Algumas se casavam e outras eram encaminhadas 
à casa dos pais. A média de idade das gestantes era dezenove anos, 
variando entre as mais novas de 14 e as mais velhas de 25 anos. O 
documento frisava que as ‘moças não eram prostitutas’ e que o 
objetivo da instituição era justamente evitar dois grandes problemas 
sociais: o da prostituição e o dos menores abandonados. 

 

Ainda na década de 50, a Legião Brasileira de Assistência (LBA) – criada 

para atender as famílias necessitadas em decorrência da convocação dos homens 

para a Segunda Guerra Mundial, em 1942 – redefiniu seus fins e seu público, após 

1945. 

No que tange ao ideário da LBA Rizzini (2009, p.273) nos mostrou que: 
 

Os Estatutos da LBA já previam a sua manutenção nos tempos de 
paz, através do redirecionamento de suas ações para os problemas 
da maternidade e da infância necessitada. Suas ações tinham um 
caráter nacional, tendo a primeira dama convocado, através de 
telegrama, as esposas dos governadores estaduais e dos 
interventores federais para instituir em cada estado uma 
representação da recém fundada Legião Brasileira de Assistência. 

 

Em Londrina, a LBA foi a primeira organização de cunho assistencial 

pertencente à esfera federal a se instalar na cidade. Como não havia famílias 

necessitadas em decorrência da guerra, a primeira iniciativa local foi a fundação de 

uma biblioteca infantil (ALVES, 2002, p.266). 

Na década seguinte, em parceria com a Prefeitura Municipal, a LBA criou 

a Casa da Criança, aos moldes já implantados em outros lugares do país. Segundo 

Alves (2002, p. 450) esta instituição: 
 

Foi considerada uma obra que, além de atender a uma parcela de 
crianças inegavelmente necessitada de amparo e assistência, teria 



 

como objetivo combater a mortalidade infantil, tema da Campanha 
Nacional da Criança daquele ano, resultado dos altos índices de 
mortalidade infantil enfrentados no Brasil. Por isso mesmo, a 
inauguração constituiu um dos mais importantes acontecimentos da 
vida da cidade, nos últimos tempos, contribuindo, inclusive, para a 
classificação de Londrina entre os 5 municípios de maior progresso 
administrativo do País, no concurso promovido pelo instituto 
Brasileiro de Administração Municipal e pelo periódico “O Cruzeiro” 
[...] Nos primeiros meses ficava evidente a sua função higienista, 
prestando serviços de atendimento à saúde da criança e da mãe, 
consultas, exames, internações. Com o decorrer dos meses, a 
entidade tomou um perfil de creche e maternal, deixando de prestar 
serviços ligados à área de saúde (como atendimento de pediatra, 
exames especializados, entrega de medicamentos, vacinações, 
hidratações e internamentos) para incrementar as atividades de 
cunho assistencial como creche, maternal, de entrega de roupas, 
alimentação, latas de leite, mamadeiras. 

 

Os anos 70 chegaram trazendo mudanças para a assistência pública 

prestada em Londrina e para a administração pública como um todo. O orçamento 

para as obras assistenciais, que ainda era muito baixo, teve um pequeno aumento e 

a gestão do prefeito Dalton Paranaguá (1969-1972) introduziu a cientificidade e os 

“métodos mais modernos” para a administração com a assessoria do Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Seguindo a tendência nacional, houve 

uma crescente urbanização e a execução acelerada de grandes obras (ALVES, 

2002, p.276). 

Neste período, o Departamento de Serviço Social pertencia à Secretaria 

de Saúde e Promoção Social e, em 1973, a Secretaria de Saúde e Promoção Social 

foi subdividia em Departamento de Medicina Preventiva, Departamento de 

Saneamento e Limpeza Pública e Departamento de Bem-Estar Social. A função 

desta última era: 
 

Implantar e manter a política de assistência social, com aplicação de 
métodos de serviço social aos problemas ou às distorções sociais 
que dificultem a indivíduos, famílias, grupos e comunidades, 
alcançarem padrões econômicos-sociais compatíveis com a 
dignidade da vida humana (ALVES, 2002, p.276). 

 

De acordo com esta autora, na assistência privada o foco dos anos de 

1970 foi a profissionalização dos menores com atenção à exploração sexual de 

meninas. Surgiram instituições como a EVIN, Assistência Evangélica (1971), 

destinada a meninas prostitutas; o Centro Promocional João XXIII (1973); a 



 

Associação Cristã de Moços (1976); e a Escola Profissional e Social do Menor de 

Londrina (EPESMEL) (1976). Já na década de 80, além de um grande número de 

creches, foram instalados também o CEMIC – Centro de Estudos do Menor e 

Integração a Comunidade (1981), a AFAC – Associação Feminina de Assistência a 

Infância (1982), a Casa da Mãe Solteira (1983), Casa do Caminho Tia Lana (1985) e 

Abrigo Casa do Caminho (1987). 

Durante a década de 80, a mobilização em torno da Constituição Federal 

de 1988 também teve seus efeitos no poder público municipal. Em 1991, foi criada a 

Secretaria Municipal de Ação Social, cuja finalidade era “planejar, programar, 

coordenar e executar a política social do município de Londrina” Sua implantação só 

aconteceu em 1993. 

Inicialmente só composta por Assistentes Sociais, aos poucos o 

profissional psi também ganhou espaço no atendimento às famílias em situação de 

pobreza no município.  

Em 2004, quando foi remodelada para adaptar-se à Política Nacional de 

Assistência Social, que estava sendo implantada nos municípios, conforme já 

dissemos anteriormente, a Secretaria contratou, através de concurso municipal, três 

psicólogas que totalizaram sete profissionais da área para atuarem em todo o 

município, ficando responsáveis principalmente pelo atendimento a crianças e 

adolescentes. A grande maioria de profissionais psi que atuam em serviços ligados à 

Assistência Social é contratada pelas próprias entidades mantenedoras, que muitas 

vezes apenas realizam a contratação por determinação do Poder Público. 

Assim, existem psicólogos em praticamente todos os serviços 

socioassistenciais do município, realizando junto com as assistentes sociais 

atividades como visitas, atendimentos individuais, atendimentos em grupos, 

discussões de caso e tantas outras funções que cabem a um profissional do campo 

social.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV – RELAÇÕES ENTRE AS PRÁTICAS PSI E AS TECNOLOGIAS 
DISCIPLINARES 
 

Neste capítulo apresentaremos e discutiremos as práticas psi observadas, 

durante o período em que acompanhamos o cotidiano dos psicólogos que trabalham 

nos Centros de Assistência Social (CRAS) do município de Londrina-PR, 

relacionando-as às tecnologias disciplinares propostas por Foucault (2008). 

Os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) são serviços que 

fazem parte da rede socioassistencial e estão presentes em praticamente todo 

território nacional. No município pesquisado perfazem um total de 12 instituições 

atreladas à Secretaria Municipal de Assistência Social. Dentro do organograma, 

pertencem à Diretoria de Proteção Básica. Estão distribuídos pelos bairros 

mapeados por esta Secretaria e diagnosticados pelas assistentes sociais como em 

“maior vulnerabilidade social”, ou seja, lugares em que existe grande quantidade de 

pessoas em situação de pobreza, em uso ou tráfico de drogas, desemprego, 

crianças e adolescentes fora da escola, pouco acesso à rede de serviços essenciais 

como Unidade Básicas de Saúde (UBS), escolas, dentre outros critérios pré-

estabelecidos. 

Estão distribuídos da seguinte forma: dois CRAS na região Norte, um na 

região Leste, dois na região Sul, dois na região Oeste, dois na região Central e três 

CRAS na zona Rural. Sua estrutura física – como aluguel, água, luz, telefone, 

móveis e materiais administrativos – é financiada pelo município. Já a equipe de 

trabalhadores é mantida, em grande parte, através de convênios com entidades 

socioassistenciais, sendo composta por funcionários administrativos, seguranças, 

serviços gerais, estagiários, assistentes sociais, psicólogos e uma coordenadora. 

Esta última é sempre uma assistente social do próprio quadro de funcionários de 

carreira do município e locada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Apenas 

um dos psicólogos atuante nos CRAS é funcionário de carreira, todos os outros são 

contratados através de convênios. 

Percebemos, através dessa organização, a parceria entre poder público 

(Secretaria de Assistência Social) e privado (entidades socioassistenciais) que, não 

é nova, e foi discutida por autores como Marcílio (2006) e Pilotti e Rizzini (2009), 

conforme apresentamos anteriormente. 



 

Vale aqui assinalar que – a título de informação complementar, não 

discutida neste estudo – os funcionários contratados pelas entidades recebem um 

salário menor do que o dos funcionários de carreira e, ainda, difere de entidade para 

entidade contratante. 

Cada CRAS atende uma quantidade de bairros. Para a divisão do 

trabalho agrupam-se bairros e formam-se os territórios. Cada assistente social do 

CRAS é responsável por um território. O número de territórios e o número de bairros 

que o compõem variam de região para região.  

As psicólogas não entram na divisão dos territórios, pois atendem toda a 

demanda do CRAS, ocupando-se dos casos de “maior vulnerabilidade” detectados 

pelas assistentes sociais ou por outras instituições que compõe a rede 

socioassistencial, como o Projeto Viva Vida, por exemplo, que atende crianças e 

adolescentes no período de contraturno escolar. As profissionais realizam diversas 

atividades como, por exemplo: atendimentos individuais, em grupos, visitas 

domiciliares, discussões de casos, elaboração de relatórios, etc.  

A partir destas informações preliminares, que já tínhamos por fazermos 

parte da rede socioassistencial, entramos em contato telefônico com todos os CRAS 

do município, fazendo um mapeamento dos psicólogos que trabalhavam em cada 

instituição. Constatamos que, nos doze CRAS do município, existem quatorze 

psicólogos trabalhando. Em alguns CRAS havia mais de um psicólogo na equipe. 

Conversamos por telefone com doze dos quatorze psicólogos. Após o contato e 

agendamento nos encontramos com sete psicólogas, com as quais realizamos o 

acompanhamento trabalho que desenvolvem lá.  

Durante o período de um mês acompanhamos, através de observações, 

algumas das atividades destas psicólogas, como visitas domiciliares, grupos, 

atendimentos individuais, discussões de casos, além de conversas assistemáticas 

com todas elas. Tivemos também acesso ao sistema de informação virtual no qual 

registram as intervenções realizadas. Este sistema de informações trata-se – do que 

Foucault poderia chamar – de uma espécie de dossiê on-line sobre cada família 

acompanhada pela rede socioassistencial. Também tomamos conhecimento da 

discussão, que está sendo travada entre os psicólogos que atuam nos CRAS do 

município, sobre a definição de seu papel neste serviço, além do documento em fase 

de elaboração que especifica as ações a serem desenvolvidas pelos profissionais 

desta área de atuação.  



 

As observações e conversas foram feitas considerando-se as relações 

entre as práticas observadas e as tecnologias disciplinares, propostas por Foucault 

(2008), que são a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora, o exame e a 

confissão. 

Também nos auxiliaram autores como Donzelot (1986), Marcílio (2006) e 

Pilotti e Rizzini (2009) que contribuíram para a compreensão das Políticas 

Socioassistenciais, em especial aquelas direcionadas à criança, ao adolescente e 

suas famílias, para a atuação do profissional psi nesta área. 

A seguir, apresentaremos algumas das descrições e discussões do 

material coletado. Foram selecionadas: a descrição de um percurso até um CRAS, 

de dois atendimentos, de duas visitas e um grupo, dos quais salientamos os pontos 

que mais nos chamaram a atenção. 

 

4.1 – Um percurso até o CRAS 
 

Durante nossos percursos até os CRAS que visitamos, um nos chamou a 

atenção. Para chegarmos até lá, atravessamos vários bairros nos quais a situação 

de pobreza ficava cada vez mais evidenciada pela construção das casas e na 

composição do espaço urbano. Ao chegarmos ao CRAS, percebemos que o prédio 

institucional, além de muito maior do que as outras construções, está localizado em 

um terreno mais alto do que as casas locais. A impressão que tivemos é de que o 

prédio, por si só, já remete à ideia de vigilância sobre a população residente. Se 

antes as instituições socioassistenciais ficavam separadas da cidade, como mostrou 

Marcílio (2006) e Pilotti e Rizzini (2009), hoje se encontram integradas ao espaço 

urbano dos bairros pobres. Lembramos, então, que durante nossa atuação já 

ouvimos que esta integração se dá para facilitar o acesso ao atendimento, daqueles 

que precisam (de proteção do Estado devido à sua situação de vulnerabilidade 

social). Respaldados por Foucault (2008), complementamos que esta integração 

também pode servir para garantir a aplicação e o desenvolvimento das tecnologias 

disciplinares sobre os indivíduos atendidos pela instituição.  

 
4.2 – Os acompanhamentos 
 



 

A primeira situação que nos chamou a atenção se deu durante os 

contatos telefônicos e as primeiras conversas, durante as quais observamos que a 

maioria das psicólogas questionou a necessidade de pedir autorização para a chefia 

imediata (a coordenadora do CRAS), antes da realização da pesquisa: “[...] você 

poderia vir sim, só não sei como ficaria isso com a coordenação, acho que primeiro 

você precisaria conversar com ela [...] você já viu na Secretaria como que é para 

realizar a pesquisa?”. 

Quando respondemos a estes questionamentos informando que já 

havíamos entrado com o pedido de autorização na Prefeitura, a maioria das 

psicólogas disse que poderíamos agendar nosso acompanhamento. Em alguns 

CRAS, quando chegávamos à instituição, a psicóloga nos apresentava à 

coordenadora, assim como aos outros profissionais que lá trabalhavam e em outros 

apenas dizia que havia comunicado a coordenação quando a questionávamos sobre 

este fato. Entretanto, em um CRAS, a psicóloga negou-se a marcar a conversa e 

insistiu no contato com a coordenadora do CRAS, que é assistente social, 

fornecendo o horário que poderíamos encontrá-la. Disse que somente após esta 

autorização poderia permitir a pesquisa, na instituição. 

Este “evento” fez com que refletíssemos sobre a autonomia da psicóloga 

para decidir suas atividades: o que pode e o que não pode ser feito na instituição, 

nos remetendo à sua liberdade de atuação. Temos aí, os indicativos das relações de 

saber-poder entre os profissionais que atuam na instituição. Talvez esta última 

psicóloga esteja submetida às mesmas tecnologias disciplinares (de vigilância 

hierárquica e sanção normalizadora) que supomos serem aplicadas sobre as 

famílias que atende. Nesta situação, as relações de forças (FOUCAULT, 2003; 

2008) entre a psicóloga e suas chefias tornaram-se visíveis, o que nos faz concluir 

que elas também incidem sobre o trabalho do psicólogo, dentro das instituições 

socioassistenciais estatais. 

Estas forças também apareceram em outras falas que tratavam da 

relação entre o trabalho do psicólogo e o órgão político-estatal do qual saem as 

propostas de ações a serem realizadas pelas equipes dos CRAS. A Secretaria 

Municipal de Assistência Social apareceu despersonalizada – sem nomes ou 

posições hierárquicas como coordenadoras e diretoras – apenas marcando seu 

poder-saber e o controle que exerce sobre as psicólogas: “[...] a Secretaria entende 

que o psicólogo tem que fazer os grupos socioeducativos, então temos que fazer [...] 



 

sinto que nosso trabalho não é valorizado pela Secretaria [...] a Secretaria quer 

resultados [...]”. Entretanto, em uma fala, este poder-saber da Secretaria é colocado 

em xeque: “[...] a Secretaria não sabe muito bem para o que nos chamou [...]”. 

Durante os contatos telefônicos e conversas, também apareceram, 

frequentemente, relatos sobre a reestruturação do trabalho do psicólogo dentro dos 

CRAS. De acordo com algumas delas, estavam ocorrendo uma série de reuniões 

nas quais o papel do psicólogo estava sendo questionado e repensado. A proposta 

inicial de atuação era a formação de duplas de assistentes sociais e psicólogas para 

o acompanhamento das famílias que estivessem em situação de “maior 

vulnerabilidade”.  

Conforme o relato das psicólogas esta proposta estava sendo rediscutida 

e havia a possibilidade das duplas serem separadas. A assistente social assumiria 

os territórios e a psicóloga a demanda de todo o CRAS.  

A grande maioria das psicólogas, com quem conversamos, informou 

sobre esta situação e algumas disseram não saber bem como dar continuidade ao 

trabalho. Algumas apontaram que continuavam fazendo suas atividades cotidianas, 

em duplas. Algumas, já não contavam mais com a parceira assistente social e 

estavam sozinhas, outras ainda disseram estar aguardando as propostas da 

Secretaria.  

Também nos informaram que, há algum tempo, estão se reunindo uma 

vez por mês, para trocar experiências sobre sua atuação e discutir o trabalho 

realizado, criando novas propostas de atuação. Disseram que esta reunião mensal 

acontece no horário de trabalho e que as chefias concordaram com suas liberações, 

viabilizando sua realização:  
 

[...] esta foi uma conquista nossa [as reuniões], porque a princípio 
elas não queriam, mas conseguimos justificar a importância de nos 
reunirmos. Imagina, um bando de psicólogos reunidos a portas 
fechadas, falando sobre sabe-se lá o quê [...] e mesmo assim elas 
deixaram.  
[...] estou participando de várias reuniões, tanto na Secretaria de 
Assistência Social quanto no CRP, para pensar sobre nosso trabalho 
aqui no CRAS [...]. 

 

Nestas falas das psicólogas, observamos o movimento, que foi 

desencadeado pelos questionamentos feitos pela Secretaria de Assistência Social, 

de busca por espaços em que possam pensar sobre suas práticas e atividades. 



 

Constatamos que à medida que as psicólogas são chamadas pelos 

serviços do Estado, para desenvolverem e aplicarem as tecnologias disciplinares, 

controlando os indivíduos atendidos pela rede socioassistencial, estas mesmas 

psicólogas acabam por procurar formas de pensar as práticas que realizam, o que 

pode vir a ser uma possibilidade de reformulação destas práticas. 

O Estado, por sua vez, aceita este movimento, vislumbrando a 

possibilidade de “melhorias” ao atendimento prestado. Estas melhorias podem ser 

entendidas, sob a perspectiva de Foucault (2008), como o refinamento das 

tecnologias de poder e controle. 

As psicólogas ainda informaram que, algumas, são representantes da 

categoria, em uma outra reunião, que também acontece mensalmente. Nesta, 

psicólogos e assistentes sociais que trabalham nos CRAS reúnem-se para definir as 

atribuições e ações de cada profissional dentro desta instituição. Nestas reuniões foi 

elaborada uma proposta, ainda em discussão, sobre as atribuições do psicólogo que 

trabalha nos CRAS. Temos aí a produção de um saber, conforme apresentou 

Foucault (2008). Este autor discutiu que a produção de saber não surge em 

instâncias superiores ou em algum sistema centralizado do poder e sim nas 

propostas dos próprios profissionais (no caso aqui, os psicólogos) a partir das 

atividades mais cotidianas, dos atendimentos ao público-alvo e de outros saberes já 

colocados. São estas produções que, ao mesmo tempo, legitimam as tecnologias 

disciplinares e fornecem novas estratégias de controle. 

Vejamos então o que consta nesta proposta de atuação elaborada pelo 

grupo. De acordo com este documento foram levantadas 38 atribuições do psicólogo 

nos CRAS, a saber: 
 

1. Análise do contexto em que a família está inserida; 
2. Acompanhamento de famílias com filhos inseridos em serviços 

socioeducativos; 
3. Apoio aos serviços socioeducativos nos territórios; 
4. Levantamento do histórico familiar; 
5. Articulação com a rede de serviços; 
6. Identificar situações de vulnerabilidade; 
7. Acompanhamento às famílias de alta e média vulnerabilidade; 
8. Elaboração de plano de atendimento; 
9. Compreender e analisar os processos sociais e a sua relação no 

desenvolvimento da subjetividade; 
10. Encaminhamentos; 
11. Estudos de caso; 
12. Elaboração de relatórios psicossociais; 



 

13. Visitas domiciliares; 
14. Visitas institucionais; 
15. Atendimentos domiciliares; 
16. Atendimento domiciliar com a rede de serviços; 
17. Aconselhamentos e escuta individual e/ou familiar; 
18. Propiciar condições para o resgate, fortalecimento e manutenção 

dos vínculos familiares; 
19. Identificar e potencializar as habilidades dos usuários; 
20. Intervenção individual e/ou em grupo com famílias (caráter 

preventivo e remediativo); 
21. Planejamento, organização e realização de grupo sociofamiliar, 

abordando temas relacionados às vulnerabilidades identificadas; 
22. Reuniões semanais da equipe; 
23. Registro no IRSAS; 
24. Realização de avaliação de vulnerabilidades; 
25. Reuniões com a rede de serviços; 
26. Contatos com outras políticas (direta e indiretamente); 
27. Participar de capacitações; 
28. Atender às equipes das Unidades, juntamente com a 

coordenação geral para discussão e resolução de problemas que 
não foram solucionados em equipe; 

29. Busca ativa; 
30. Estudo, elaboração e discussão de materiais bibliográficos; 
31. Planejamento das ações; 
32. Articulação com a Saúde/Saúde Mental; 
33. Identificar/levantar demanda para a Saúde Mental; 
34. Articulação com a rede de Proteção Social Especial; 
35. Acompanhamento às famílias em descumprimento das 

condicionalidades da Educação com dificuldades de adesão aos 
encaminhamentos e proteção de seus membros; 

36. Apoio às famílias inseridas na Proteção Social Especial, 
considerando os níveis de responsabilidade de cada serviço; 

37. Informar e orientar os usuários quanto ao acesso aos serviços; 
38. Sensibilização, visando à formação de grupos de geração de 
trabalho e renda. 

 

A partir dos itens propostos, podemos constatar o grande número de 

atividades que remetem ao controle, vigilância, normalização e exame da população 

atendida, como por exemplo, “acompanhamento das famílias”, “visitas domiciliares”, 

“atendimentos domiciliares” e “identificar demanda de Saúde Mental”, relacionadas à 

vigilância. Ou ainda, “elaboração de planos de atendimentos”, “aconselhamentos e 

escuta” e “propiciar condições para o resgate, fortalecimento e manutenção dos 

vínculos familiares”, intervenções individuais ou em grupos, nas quais a sanção 

normalizadora pode se manifestar. 

Já as atividades de “análise do contexto da família”, “levantamento do 

histórico familiar”, “identificação das situações de vulnerabilidade”, “estudos de 



 

casos” e “elaboração de relatórios” estão relacionadas àquilo que Foucault (2008) 

chamou de “exame”.  

Conforme já discutimos, o exame transforma indivíduos em casos a 

serem estudados, analisados e acompanhados (através das discussões de casos 

que, conforme constatamos em nosso próprio cotidiano e no acompanhamento das 

psicólogas, são frequentes). 

O exame surge da combinação entre a vigilância e a sanção 

normalizadora e põe em funcionamento um mecanismo que permite a associação 

entre poder e saber, à medida que produz conhecimento sobre os indivíduos 

examinados, visto que “supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação de 

saber a uma certa forma de exercício do poder” (FOUCAULT, 2008, p.154-156). 

Podemos ainda relacionar estas estratégias de intervenção ao que 

analisou Donzelot (1986) sobre a formação do campo social, a normalização e 

produção das relações familiares, assim como a introdução do corpo de profissionais 

especializados na atenção às famílias pobres, dentre eles o psicólogo. 

No item 20, está uma proposta de intervenção individual ou em grupo de 

“caráter preventivo e remediativo”, conforme vimos no documento apresentado. 

Tanto Donzelot (1986), na Europa, quanto Marcílio (2006) e Pilotti e Rizzini (2009), 

no Brasil, apresentaram a discussão sobre a ideia de prevenção e correção. Tal 

ideia, surgida a partir do século XIX, baseou-se no período em que o sistema de 

produção capitalista passou a exigir que todas as vidas fossem preservadas, visto 

que deveriam tornar-se úteis a este novo sistema. Estes autores mostraram como, a 

partir de então, prevenção e correção passaram a caminhar juntas nas propostas de 

atendimento socioassistencial a crianças, adolescentes e famílias. 

A questão da prevenção também apareceu em algumas falas das 

psicólogas durante as conversas informais enquanto meta a ser atingida ou como 

ideal de trabalho a ser realizado. 
 

[...] eu acho que o trabalho do psicólogo deveria ser mais preventivo 
[...] quando chegam [as famílias] aqui [no CRAS] o problema já está 
instalado [...] as pessoas que atendemos aqui são muito 
comprometidas, envolvidas com o tráfico, que aqui na região é muito 
forte, fica difícil realizar um trabalho de prevenção. 

 

Notamos, entretanto, que duas propostas diferenciam-se das outras: 

“Estudo, elaboração e discussão de materiais bibliográficos” e “Informar e orientar os 



 

usuários quanto ao acesso aos serviços”. Talvez estas possam ser formas de 

encontrar novos recursos teóricos para as práticas psi, possibilitando, em meio ao 

mecanismo do poder disciplinar, criar outras práticas que não apenas incidam sobre 

a adequação e docilização dos indivíduos atendidos por eles, mas que possam 

estabelecer, com eles, outras relações de saber-poder. 

Estes itens elaborados pelos profissionais psi nos remetem às primeiras 

interrogações deste trabalho, pois indicam que as propostas de atuação dos 

psicólogos dos CRAS estão legitimando as tecnologias disciplinares no trato com os 

usuários da rede socioassistencial. 

Durante as conversas informais, também constatamos que a maioria das 

psicólogas que acompanhamos não pensava em trabalhar na área socioassistencial 

durante a graduação; relatando, inclusive, não ter tido acesso ao trabalho que o 

psicólogo realiza nestas instituições durante sua formação profissional que foi 

predominantemente “clínica”. 

A maioria das psicólogas informou que não estavam na área 

socioassistencial antes de trabalharem no CRAS. Algumas informaram que este 

havia sido seu primeiro emprego, enquanto outras vieram de instituições ligadas à 

saúde (nas quais realizavam atendimentos clínicos e psicoterápicos) e à clínica. 

Apenas uma das psicólogas havia trabalhado em uma entidade filantrópica e 

associava as práticas que desenvolvia anteriormente com aquelas realizadas no 

CRAS. 

Relacionamos esta constatação com a discussão feita por autores como 

Donzelot (1986), Pilotti e Rizzini (2009) e Passetti (2000) que nos mostraram que, 

enquanto na França os especialistas foram chamados para trabalhar na área 

socioassistencial, no século XIX; no Brasil a inserção do profissional psi nas 

instituições da assistência social ainda é um fato novo, em vias de implantação e, ao 

que parece, pouco explorado durante a graduação das psicólogas com as quais 

conversamos. 
 

[...] nunca havia pensado em trabalhar com a área socioassistencial, 
achei que não ia me adaptar ao trabalho com situações de pobreza e 
miséria. Hoje em dia me acostumei e gosto muito do que faço [...]  
[...] gosto do trabalho na área social porque gosto de lidar com gente. 
Não sinto dificuldade com a área porque o que aprendi na clínica 
pode contribuir para o entendimento do que eles (os usuários) me 
relatam... 

 



 

Frequentemente, disseram buscar associação de suas atividades ao que 

aprenderam sobre a prática clínica, mas também ressaltaram que não fazem 

atendimentos aos moldes da psicoterapia, pois isto é inviável devido à grande 

demanda de famílias que precisam ser acompanhadas, além de não condizer com a 

proposta da Secretaria de Assistência Social que prioriza o acompanhamento 

através de grupos e visitas domiciliares. 

Não constatamos verbalizações sobre questionamentos referentes a esta 

proposta ou, ainda, que remetessem a alguma discordância: apenas afirmações que 

reiteravam a importância das visitas e dos grupos para o acompanhamento das 

famílias atendidas pelo CRAS: “[...] acho que as práticas do psicólogo devem ser a 

visita, os grupos e alguns atendimentos das pessoas que procuram a gente aqui no 

CRAS [...]”. 

Outra atividade abordada durante as conversas informais foi a realização 

de discussões de casos. Ao mesmo tempo em que foram tidas como importantes, 

pois “podem ajudar a entender o caso”, também apareceram enquanto atividades 

que ocupam muito tempo e podem não apresentar resultados satisfatórios, além de 

muitas vezes ser: “[...] mais uma forma dos profissionais se reunirem para se 

queixarem de tudo que já fizeram pela pessoa e ela não aderiu a nada, do que 

realmente buscar alternativas para a solução do problema [...]”. 

Esta articulação entre os serviços e especialistas da área social feita 

através das discussões de casos, é uma tentativa de cercear a família pobre e 

mantê-la sob a tutela do Estado, conforme discussão realizada por Donzelot (1986). 

Segundo este autor, a partir do final do século XIX e início do século XX, formou-se 

um conjunto de profissionais e instituições cujo objetivo era exercer o controle e a 

normalização das famílias pobres, através de uma série de técnicas, que misturavam 

coerção e sedução, com fornecimento de orientações e benefícios 

socioassistenciais, além de realização de visitas, entrevistas e levantamento de 

dados através de relatórios. A este conjunto de profissionais, Donzelot (1986) 

chamou de Complexo Tutelar. 

Durante as discussões de casos, nas quais se faz o exame da família, as 

informações levadas pelos profissionais são retiradas de seus relatórios pessoais e 

do sistema de informação (o IRSAS), no qual todos os atendimentos, procedimentos 

e intervenções devem ser registrados. Constatamos, durante as conversas informais 

que as psicólogas acompanhadas não gostam de realizar o registro dos 



 

atendimentos no IRSAS, mas ao mesmo tempo, verbalizam que: “[...] é um bom jeito 

para saber o que foi feito com a família [...] acho que o registro no IRSAS é 

importante, para compartilhar informações, mas nem sempre consigo alimentá-lo”. 

O IRSAS é um sistema de informações virtual e em rede no qual constam 

dados sobre os atendimentos e procedimentos realizados com cada indivíduo da 

família. A determinação da Secretaria de Assistência Social é que o IRSAS seja 

alimentado constantemente para que todos os serviços da rede tenham acesso às 

intervenções que estão sendo realizadas. Os acessos e registros no IRSAS são 

controlados pela equipe da Secretaria que, periodicamente, emite relatórios com os 

nomes de quem está cumprindo com a determinação ou não. Os nomes são 

passados para as coordenações dos CRAS, que têm como incumbência solicitar 

mais empenho da equipe na realização dos registros. Constatamos, nesta situação, 

a vigilância e o controle feitos “em rede” e através dela.  

Outra questão que nos chamou a atenção, durante as conversas 

informais, foi a preocupação apresentada por algumas psicólogas quanto àquilo que 

elas percebem como sendo indefinido no trabalho dentro dos CRAS. 

Em uma de nossas conversas, uma psicóloga começou sua fala dizendo 

que, no CRAS, o psicólogo atua como “bombeiro” e “[...] às vezes dá para fazer 

alguma coisa mais ligada à prevenção, mas acabamos mesmo é apagando incêndio 

na maior parte das vezes [...]”. Esta psicóloga acha que não consegue desenvolver 

atividades relacionadas à sua função, que está muito misturada à do assistente 

social. Disse que organizar um programa de atendimentos e visitas é muito difícil, 

pois o cotidiano do CRAS é cheio de imprevistos. Acredita que o trabalho é 

importante e que dentre as práticas do psicólogo na área socioassistencial devem 

estar as visitas domiciliares, os atendimentos e o acompanhamento das famílias da 

região. Acha que o trabalho precisa ser definido melhor. 

Entretanto, outra psicóloga aponta a importância da realização de grupos 

porque são “[...] uma forma de monitorar o que está acontecendo com cada família 

de uma forma mais rápida, enquanto elas contam suas histórias descubro o que está 

acontecendo com cada uma [...]”. Esta afirmação nos remete à constatação de que o 

trabalho do psicólogo nos CRAS está sim definido, e algumas psicólogas 

conseguem perceber que seu trabalho é de aplicação e desenvolvimento de 

tecnologias disciplinares que mantenham as pessoas sob vigilância e controle do 



 

Estado, mesmo que não atribuam a suas práticas as mesmas denominações 

propostas por Foucault (2008). 

 
4.3 – Os atendimentos individuais 
 

Uma das atividades que acompanhamos foram os atendimentos 

individuais. Nestes atendimentos a psicóloga, sozinha ou junto com a assistente 

social, chamava uma pessoa que estava na recepção do CRAS para conversar.  

As pessoas atendidas eram agendadas para atendimento específico com 

a psicóloga ou procuravam o CRAS para pedir alguma orientação. A maioria das 

pessoas que chegavam até o CRAS já era acompanhada por algum serviço da rede 

socioassistencial ou pela própria equipe do CRAS. Conforme relato de uma 

psicóloga: “[...] é comum virem pessoas aqui buscar atendimento, elas querem 

conversar, receber alguma orientação, ou quando estão precisando de cupom 

(alimentação)”. 

As pessoas que comparecem ao CRAS somente para solicitar o benefício 

socioassistencial geralmente não passam pelo atendimento psicológico, apenas pelo 

atendimento social, a menos que já seja acompanhada pela psicóloga, ou que a 

assistente social perceba alguma situação que exige um atendimento mais ligado à 

psicologia: “[...] às vezes a assistente social percebe que aquela mulher tem algum 

problema a mais, além do benefício, então ela pede para eu atender o caso [...]”. 

Não ficou claro durante as observações ou conversas informais o que 

seriam estas situações “mais ligadas à psicologia”, mas associamos esta fala à 

informação passada pelas psicólogas durante as conversas. Segundo elas, a 

psicóloga do CRAS é responsável por acompanhar as famílias de maior 

vulnerabilidade. Sabemos, por meio de nossa experiência na área, que existe uma 

avaliação de vulnerabilidade, feita geralmente pelas assistentes sociais e que 

diagnostica a vulnerabilidade social de uma pessoa ou família. São avaliadas pela 

assistente social: a presença ou não de uso de álcool e drogas, envolvimento com o 

tráfico, desemprego, crianças fora da escola, situação de rua, violência doméstica, 

dentre outras. Concluímos, então, que as psicólogas dos CRAS são responsáveis 

por acompanhar os “casos” que precisam de mais “intervenção”, ou seja, mais 

controle. 

Vejamos como se deram alguns destes atendimentos. 



 

 

4.3.1 – Atendimento 1 
 

Quando estávamos saindo para algumas visitas domiciliares, a psicóloga 

deparou-se, na sala de espera do CRAS, com uma das mulheres que seriam 

visitadas, que havia ido até a instituição para conversar com a psicóloga e com a 

assistente social. Diante deste imprevisto, a psicóloga pontuou que esta era uma das 

pessoas que visitaríamos e que era importante atendê-la antes de sairmos. Informou 

que poderíamos acompanhar o atendimento.  

Antes de chamá-la para a conversa, a psicóloga e a assistente social 

trocaram algumas informações que já tinham a partir de outros atendimentos sobre a 

atual situação desta mulher. Planejaram, deste modo, uma estratégia de 

atendimento: em determinado momento a assistente social deixaria a sala para que 

a mulher se sentisse “mais à vontade” para contar detalhes de sua vida para a 

psicóloga. Diante das falas das duas profissionais, pudemos supor que ambas 

(psicóloga e assistente social) estavam preocupadas em conhecer estes detalhes, 

que poderiam indicar se a mulher estava apresentando alguma “melhora” diante das 

intervenções feitas até então.  

Segundo a fala da psicóloga, a mulher é alcoolista e envolvida com o 

tráfico da região, assim como seu companheiro e filhos. Quer deixar de beber, pois 

acha que isso tem atrapalhado na criação de seu filho pequeno, com o qual tem um 

bom vínculo. A psicóloga encaminhou-a para atendimento psicoterapêutico em uma 

instituição de tratamento de pessoas com dependência química e acredita que tal 

atendimento ajudará a mulher a abandonar a bebida. 

Após nos relatar o caso, a psicóloga chamou-a para entrar na sala de 

atendimento, onde estávamos com a assistente social. O filho de cinco anos a 

acompanhou. A psicóloga nos apresentou enquanto “psicóloga que estava lá para 

observar o trabalho de psicologia”. A impressão que tivemos é que a mulher não 

gostou de seu atendimento ser observado, entretanto nada foi verbalizado, apenas 

expressões faciais de aparente desconfiança.  

A psicóloga iniciou o atendimento dizendo que estávamos indo até sua 

casa para uma visita. A mulher disse que tinha procurado o serviço porque precisava 

conversar e, também, receber orientação sobre um atendimento que tinham 



 

agendado para ela, em outra instituição (a psicóloga havia agendado a triagem na 

instituição de recuperação de dependentes químicos).  

Ao iniciar sua fala, viu que estávamos fazendo anotações em um caderno 

e olhou para a assistente social que nos disse que a mulher não gostava de ver os 

técnicos anotando, porque já tinha sido atendida, em outra instituição, por uma 

assistente social que “anotava muito as coisas” e “isso não tinha sido bom para ela”. 

Dissemos, então, que nossas anotações eram sobre a psicóloga que estava 

atendendo-a, mas que elas não eram necessárias. O caderno foi fechado e colocado 

sobre a mesa. Direcionou-se novamente para a psicóloga e para a assistente social, 

perguntando sobre o atendimento agendado.  

A psicóloga explicou que o atendimento seria neste dia mesmo, à tarde. A 

mulher disse que não queria ir. A assistente social insistiu dizendo que era 

importante para ela comparecer. A psicóloga lembrou-a que, no dia seguinte, teria 

atendimento com uma psicóloga de outra instituição que realizaria o atendimento 

psicoterapêutico. A mulher reclamou dizendo que não iria em mais outro lugar para 

ficar falando, falando e contando tudo de novo, porque isso não adiantava nada. A 

psicóloga insistiu que tinham (ela e a assistente social) batalhado muito para 

conseguir o atendimento e que ela “precisava muito daquele atendimento para poder 

parar de beber”. A assistente social perguntou se ela não queria sair daquela 

situação ao que a mulher respondeu afirmativamente. A técnica apontou que para 

sair, precisava dos atendimentos.  

Perguntou como estavam as coisas em casa, ao que a mulher relatou 

estar tentando melhorar, que já há alguns dias não ia ao bar, mas que o pessoal 

ficava chamando-a. Parecia constrangida de falar sobre sua vida e repetia rindo a 

todo momento que estava tudo bem. A assistente social olhou para a psicóloga e 

depois, novamente, dirigiu-se a mulher, dizendo que a deixaria com a psicóloga para 

conversarem. Levantou-se e chamou o menino para sair da sala.  

Quando a técnica fechou a porta, a mulher olhou para psicóloga e baixou 

a cabeça. Tivemos a impressão de que ela estava sentindo-se realmente mais à 

vontade para falar. A psicóloga perguntou “e então, C. como você está”. Ela 

respondeu “você sabe, né, rindo quando tenho vontade de chorar” e começou a 

contar sua história. Contou que sua casa estava sem luz, água e comida. Ela havia 

se separado porque o marido a agredia, além de usar e traficar drogas em casa, o 

que a fazia sentir vontade de usar também, como estava tentando parar decidiu que 



 

ficaria longe dele. Contou também da fissura que estava sentindo estes dias, mas 

que tinha decidido parar e de como era difícil, pois, assim como o ex-companheiro, a 

filha e o filho também vendiam drogas. 

A psicóloga apenas escutava o que ela dizia. C. também falou que estava 

cansada de ir conversar com as assistentes sociais que nunca resolviam nada e que 

também não queria ir ao atendimento com a psicóloga da outra instituição (para 

tratamento de dependência química). A psicóloga insistiu, disse que era muito 

importante ela comparecer, mas que ela também poderia voltar no CRAS, sempre 

que precisasse, que elas não iriam parar de se ver, nem de conversar. A psicóloga 

ofereceu a mão para ela e disse que estaria lá para apoiá-la. A mulher pegou a mão 

da psicóloga e com a cabeça baixa chorou. Disse que estava faltando “muita coisa” 

em casa. A psicóloga então perguntou se ela estava precisando do cupom 

(alimentação) e obteve resposta afirmativa. Levantou-se, abriu a porta e disse que 

chamaria a assistente social.  

A assistente social e a psicóloga entraram na sala e forneceram o cupom 

e o vale-transporte para ela ir aos atendimentos agendados. A psicóloga aproveitou 

para insistir no encaminhamento, dizendo que era para ela não deixar de ir ao 

atendimento e que ela podia voltar ao CRAS para conversar mais vezes.  

Assim que a mulher saiu da sala a assistente social perguntou se ela 

havia pedido o cupom e a psicóloga disse que não, mas que percebeu que o estava 

querendo. A assistente social explicou que C. nunca pedia o cupom, apenas dava 

indicativos de que estava precisando, pois tinha vergonha de pedir. A psicóloga 

complementou dizendo que ela tinha ido até o CRAS para pegar o cupom e o vale-

transporte para os atendimentos. Relatou que achava que C. gostava muito do filho 

e cuidava bem dele, isso era o que mais a motivava a parar de beber, pois sabia que 

quando estava alcoolizada ou drogada não conseguia realizar os mesmos cuidados 

de quando estava sóbria. De acordo com a psicóloga: “[...] nossa tentativa é fazer 

ela acreditar que é sim uma boa mãe, mesmo em meio a toda a situação que ela 

vive [...]”. 

O primeiro ponto observado neste “evento” é que a assistente social 

acredita que a psicóloga, por seu saber (poder) está mais capacitada para retirar da 

mulher a verdade (através da confissão). Mais tarde, a psicóloga nos disse que, 

muitas vezes, as pessoas omitem uma série de fatos da assistente social, pois 



 

sabem que é ela que distribui o benefício: “[...] na psicóloga elas acabam confiando 

mais e contado detalhes que não haviam esclarecido sobre sua vida [...]”. 

Daí a complementaridade entre o trabalho do assistente social e do 

psicólogo, pois muitos dos profissionais que atuam na área socioassistencial 

acreditam que o profissional psi está mais capacitado para realizar a confissão dos 

indivíduos, extraindo deles a verdade, de uma forma menos coercitiva que as 

assistentes sociais.  

Esta constatação está em consonância com a discussão apresentada por 

Castell (1985). Segundo este autor, durante o século XX, os psicólogos 

(psicanalistas) foram chamados a trabalhar inseridos no campo socioassistencial e 

da saúde mental; pois, criou-se a crença, a partir das teorias psicanalistas, que estes 

profissionais dariam conta da recém produzida subjetividade dos indivíduos 

modernos, através da qual, poderiam identificar os possíveis riscos nos 

comportamentos dos indivíduos, realizando o que este autor chamou de “gestão dos 

riscos” (idem, p.18). 

A impressão que tivemos durante nossas observações é que as 

psicólogas percebem esta preferência das pessoas por elas e associam isto ao fato 

de seu trabalho ser menos coercitivo, entretanto não percebem o quanto suas 

práticas, apesar de menos coercitivas, também serem de policiamento, gestão, 

vigilância e controle sobre os indivíduos atendidos.  

Autores como Foucault (2008) e Donzelot (1986) discutiram esta questão. 

Segundo tais autores, técnicas como a confissão levaram os sujeitos modernos a 

sentirem prazer e necessidade em compartilhar sua vida, sem sentirem-se coagidos 

a isso. Aprendemos durante nosso curso de graduação a extraí-la da forma mais 

sutil e diluída possível, e ainda acreditamos que esta é a forma mais adequada de 

ajudar uma pessoa. 

Tivemos a impressão de que as psicólogas observadas só questionaram 

suas práticas quando ficaram incumbidas de aplicar técnicas de disciplinarização 

muito mais evidentes e coercitivas como, por exemplo, o registro das faltas durante a 

realização dos grupos, que poderia, inclusive, “dificultar o andamento do grupo”. 

Essa tarefa de controle é entendida por algumas psicólogas como “mais da área de 

serviço social do que da psicologia”, visto que é relacionada à gestão dos benefícios. 

Outro ponto que também nos chamou a atenção foi a discussão travada 

pela psicóloga e pela assistente social antes do atendimento. Foi possível 



 

percebermos o indivíduo transformado em caso, conforme discutiu Foucault (2008), 

à medida que as informações sobre a mulher eram levantadas e uma estratégia de 

intervenção (menos coercitiva) estava sendo planejada para que sua “melhora” 

(adequação) fosse garantida. Ao que parece, os encaminhamentos passados para a 

mulher como ajuda, nada mais são do que formas de tutela. 

Quando a psicóloga nos diz que: “[...] ela cuida bem do filho [...] tem um 

vínculo bom com ele [...] é uma boa mãe [...]” e que seu trabalho com esta mulher é 

“[...] fazer ela perceber que é uma boa mãe mesmo diante de toda a sua situação”, 

constatamos que, apesar de sua preocupação em fortalecer esta mulher, a psicóloga 

não deixa de estar produzindo práticas julgadoras/moralizantes travestidas em 

referenciais teóricos que foram banalizados na nossa cultura. Ela busca, enfim, 

afirmar o lugar da mulher, enquanto mãe. 

Um último ponto que gostaríamos de salientar refere-se à 

institucionalização das pessoas pobres que passam pelos serviços 

socioassistenciais. Foucault (2008) apontou que durante a formação da Sociedade 

Disciplinar surgiu uma série de instituições denominadas “instituições de sequestro”, 

cujo objetivo era controlar todo o tempo, energia e produtividade dos indivíduos. 

Atualmente, muitas destas instituições abriram suas portas, conforme a 

Sociedade de Controle, proposta por Deleuze (2009), foi se instalando. Entretanto, 

durante nossas observações, foi possível constatarmos, o quanto as instituições 

estatais ainda realizam algumas das funções das instituições de sequestro, do 

século XIX, controlando o tempo, o comportamento, as atividades, a energia e a 

produtividade dos indivíduos atendidos. À medida que os encaminhamentos e 

atendimentos são feitos, pessoas como esta mulher, do atendimento observado, são 

institucionalizadas e controladas. 

 

4.3.2 – Atendimento 2 
 

Em outro momento, enquanto conversávamos com a psicóloga, a técnica-

administrativa que recepciona as pessoas que buscam atendimento entrou na sala e 

disse que P. estava na sala de espera, muito brava, e que queria conversar com a 

psicóloga e a assistente social.  

Por alguns minutos, ambas conversaram sobre o “caso”, depois 

chamaram-na para conversar. Ao entrar na sala, a mulher parecia estar mesmo 



 

muito nervosa: começou a relatar que havia recebido ordem de despejo e que o 

proprietário da casa “ficava fazendo pressão” para que ela saísse, pois não a queria 

mais lá. Segundo P., ele havia cortado a água, a luz e quebrado os vidros da casa. 

Também havia chamado o Conselho Tutelar, dizendo para eles que as crianças 

estavam permanecendo na rua e que ela não cuidava direito deles. Falou que 

estava cuidado deles sim e que eles “[...] têm ido para a escola direitinho”.  

A assistente social a questionou sobre seu companheiro (que a havia 

deixado há alguns dias) e sobre sua situação financeira, ao que a mulher foi 

fornecendo explicações e justificativas.  

A psicóloga disse que achava a situação dela bem difícil e perguntou o 

que ela estava pensando em fazer. Ela disse que estava ali para pedir ajuda, pois 

não sabia o que fazer. A psicóloga propôs que ela pensasse na situação para que 

conseguisse buscar uma saída, em seguida perguntou se os filhos eram todos do 

mesmo pai e explicou sobre o direito de pensão, para que ela conseguisse alguma 

ajuda financeira. P. contou sobre a paternidade das crianças e disse que não 

recebia nenhuma ajuda dos ex-companheiros. Contou que com o último (pai do filho 

mais novo) ficou alguns anos, mas que ele havia ido embora. A psicóloga perguntou 

se ela sabia o motivo dele a ter deixado, mas P. respondeu que não sabia.  

A assistente social orientou-a sobre a questão do despejo da casa e a 

psicóloga disse que caso acontecesse mais alguma coisa, ela poderia procurar a 

instituição. Encerram o atendimento.  

Quando P. saiu, a psicóloga disse que ela não cuidava tão bem assim das 

crianças e que eles estavam sendo acompanhados pela equipe do CREAS III: “[...] 

mais tarde ligo lá para ter mais informações sobre o que aconteceu com as crianças 

para serem acompanhadas por eles [...]”. 

Neste atendimento, chamou-nos a atenção a insistência da mulher em 

dizer que era uma boa mãe: que estava levando as crianças para a escola e não as 

deixando na rua, mesmo não sendo questionada sobre isso pela psicóloga.  

Podemos supor que esta mulher já tenha sido atendida várias vezes por 

profissionais da área socioassistencial, por isso sabia que, para eles, o cuidado que 

exerce com os filhos e seu papel de mãe é que define se ela é uma boa pessoa ou 

não. Esta definição é importante, porque justifica a intervenção feita sobre sua vida e 

a de seus filhos. Provar que é uma boa mãe é a garantia de diminuir o contato com 

os profissionais da rede socioassistencial. 



 

Este julgamento sobre o comportamento da mãe e do cuidado que exerce 

com seus filhos, enquanto justificativa para a realização de práticas disciplinares, 

surgiu com o movimento higienista do século XIX e início do século XX, conforme 

nos mostraram anteriormente autores como Donzelot (1986), Marcílio (2006) e Pilotti 

e Rizzini (2009).  

No diálogo travado percebermos que a postura da psicóloga alterna-se. 

Ora ela faz apontamentos e comentários ligados à prática clínica como quando a 

questiona sobre o que pretende fazer, visto que a “situação está difícil”, ora faz 

propostas para manter esta mulher institucionalizada, como orientação sobre a 

pensão alimentícia, que viria através de uma determinação judicial. Não há clareza 

de qual proposta seguir. Observamos, entretanto, que ambas não fornecem nada de 

novo para esta mulher, visto que não fornecem alternativas para que ela se torne 

independente da instituição. 

Durante os atendimentos acompanhados constatamos que são, em sua 

maioria, esporádicos, não tendo uma frequência sistemática ou uma referência 

teórica que os sustentem. São conversas nas quais as pessoas são incitadas a falar 

sobre sua vida, para que a psicóloga possa orientar-lhe sobre suas atitudes, seus 

comportamentos, ou ainda diagnosticar fatos que mereçam algum tipo de 

intervenção ou encaminhamento. 

Assim, através da confissão que a pessoa atendida faz, é possível 

conhecer os detalhes de sua vida que precisam de intervenção psicológica e 

acabam por serem vigiados, examinados e geridos de forma singularizada, 

exatamente como nos mostrou Foucault (apud DREYFUS; RABINOW, 1995). 

 

4.4 – As visitas domiciliares 
 

Durante o período em que permanecemos nos CRAS, também tivemos a 

oportunidade de acompanhar algumas visitas domiciliares, feitas pelas psicólogas. 

Ao que pudemos perceber, a visita domiciliar é uma estratégia de 

acompanhamento, na qual as profissionais, geralmente em duplas ou trios, vão até 

as casas das pessoas para obterem mais informações sobre suas vidas. Esta 

atividade acontece semanalmente e chega-se a visitar 5 ou 6 famílias em uma tarde. 

Durante nossas conversas e observações tivemos o relato de que esta 

era uma prática desconhecida para a maioria das psicólogas acompanhadas, até a 



 

entrada na equipe do CRAS, mesmo esta atividade sendo descrita por Donzelot 

(1986) como parte das práticas dos especialistas da área social (dentre eles o 

psicólogo), desde o final do século XIX e início do século XX. Vale ressaltar que este 

autor entende a visita domiciliar como uma invasão e um policiamento das famílias 

pobres.  

Constatamos que, antes das visitas, ainda no CRAS, a psicóloga, sozinha 

ou com alguém da rede de serviços socioassistenciais, elenca algumas famílias que 

precisam ser visitadas. O objetivo sempre é realizar o maior número de visitas 

possíveis.  

A seleção das famílias a serem visitadas é feita considerando-se aquelas 

que “mais precisam de acompanhamento”, pois, “estão em situação de maior 

vulnerabilidade”. Conforme já esclarecemos anteriormente, são os psicólogos dos 

CRAS que ficam responsáveis pelo acompanhamento dos indivíduos avaliados, 

pelas assistentes sociais, como sendo mais vulneráveis socialmente.  

São casos já acompanhados pela rede de serviços e que precisam ser 

“melhor conhecidos” pela equipe do CRAS, ou apresentaram algum comportamento 

que precisa ser vistoriado; como, por exemplo, muitas faltas à escola ou ao projeto 

socioeducativo, ou ainda situações de dificuldades no cuidado com os filhos, 

diagnosticadas em outros atendimentos e visitas, ou mesmo outros serviços da rede. 

Vejamos alguns destes episódios. 

 

4.4.1 – Visita 1 
 

Nesta visita fomos avisadas de que não poderíamos usar o gravador, pois 

se tratava de família altamente envolvida com o tráfico e com crimes, provavelmente, 

por isso, não permitiriam que as conversas fossem gravadas. 

Chegamos à casa e uma mulher adulta veio ao portão, o abriu dizendo: 

“tenho uma novidade para vocês, arrumei um emprego”. A psicóloga então 

perguntou sobre o emprego, quais os planos quanto aos horários de trabalho e ao 

cuidado com os filhos. A mulher inicia sua fala, explicando tudo que planejou. 

Enquanto entramos na casa a assistente social nos apresentou, e M. não se mostrou 

incomodada ou constrangida por falar de sua vida a mais uma pessoa estranha.  

Sentamos à mesa da sala, junto com M. e com seu filho adolescente. A 

mulher começou a contar como conseguiu o emprego, seus planos, seu sonho de 



 

sair da casa da mãe, de ter um lugar para ela e os filhos morarem. Queixou-se do 

relacionamento com a mãe e do irmão que é traficante no bairro. Pela conversa 

entendemos que ela também estava vendendo drogas, assim como o irmão, a 

cunhada e o companheiro, que está preso. Ela relatou ter decidido “sair deste 

mundo” e não visitá-lo na prisão. Explicou que o irmão também queria sair do tráfico, 

mas não aguentava a cobrança dos outros amigos e traficantes.  

A psicóloga comentou que esta “é uma opção de vida”: “[...] vai depender 

das escolhas que ele fizer” e mudou de assunto, perguntando dos filhos. M. falou do 

adolescente que tem permanecido bastante tempo na rua. A assistente social fez 

orientações sobre a possibilidade de cursos (profissionalizantes) para ele e ressaltou 

que destes cursos poderiam surgir a chance de um primeiro emprego. A psicóloga 

relembrou a mãe que o adolescente pode continuar indo até a sede do CRAS para 

conversar com ela. Olhou para ele e perguntou “você quer ir?”, Ele concordou com a 

cabeça. Marcaram o atendimento para a próxima semana.  

De onde estávamos sentadas tínhamos uma visão ampla de toda a casa. 

A psicóloga percebeu que o filho menor não estava por lá e perguntou por ele. M. 

explicou que estava dormindo e que o tem deixado dormir até tarde (são onze e 

meia da manhã), pois é melhor que ficar na rua: “prefiro ele dormindo, do que na 

rua”.  

M. continuou falando e contou detalhes sobre sua vida com os filhos, de 

um episódio de doença do maior, de um momento de raiva do menor, dos 

sentimentos que ainda têm pelo companheiro preso, dos problemas com o irmão e 

dos planos para o futuro, sempre mostrando o quanto deseja corrigir-se, cuidar dos 

meninos e trabalhar.  

Durante sua fala relembrou as orientações feitas pela psicóloga em outra 

visita, sobre a importância de dar carinho e atenção para os dois filhos, alternando-

se nos cuidados com eles. Contou toda a rotina do filho para explicar que ele tem 

ficado menos na rua do que antes e que voltou a frequentar a escola.  

Tanto a psicóloga quanto a assistente social deixaram-na falar, 

procurando não cortar seu relato. Pareciam bem familiarizadas com o caso. Após 

todo o relato de M., a assistente social a orientou sobre possíveis encaminhamentos 

para projetos de apoio socioeducativos e profissionalizantes para os filhos. A 

psicóloga desviou o assunto, dizendo “com o tempo faremos os encaminhamentos”. 



 

A assistente social forneceu vale-transporte para o adolescente comparecer ao 

atendimento com a psicóloga no CRAS. Mãe e filho nos acompanharam até a porta.  

No carro a psicóloga explicou que a mãe fazia diferença entre os filhos, 

dizendo que o menor não lhe dava problemas como o maior. A psicóloga chamou 

sua atenção para isso e orientou-a a melhorar a forma como tratava o maior. Falou 

para a assistente social que achava melhor realizarem os encaminhamentos para o 

maior primeiro, e só depois pensarem no menor, pois há uma “situação de rivalidade 

entre os dois, criada pela mãe, e o maior está precisando receber atenção primeiro 

[...]”.  

Neste “evento” percebemos como a mulher visitada parecia acostumada 

com a visita das profissionais. Contava seus problemas e os expunha com 

facilidade, sem que a psicóloga ou a assistente social precisassem realizar muitas 

perguntas. Mas, o que nos chamou a atenção foi o fato de em seu relato 

constatarmos as respostas às orientações anteriores, feitas pelas técnicas. A mulher 

havia arrumado emprego, queria sair do tráfico, não deixava as crianças na rua, 

estava tentando cuidar de seus filhos, conforme a proposta da psicóloga.  

Este fato nos remete à possibilidade da mulher ter aprendido, através de 

contatos anteriores, como responder as questões colocadas pelos psicólogos. 

Podemos pensar que suas falas são apenas para manterem as profissionais 

satisfeitas, levando-as a espaçar cada vez mais as visitas. 

Acatar as orientações torna-se, assim, uma estratégia para evitar a 

presença da psicóloga e da assistente social; ou a adoção, por parte delas, de 

intervenções mais coercitivas, como uma notificação para o Conselho Tutelar ou 

para a polícia, por exemplo. 

Percebemos também o cerceamento que a psicóloga e a assistente social 

fazem da vida da mulher e principalmente dos filhos, convidando-os para os 

atendimentos, para os cursos profissionalizantes, para o projeto, tentando garantir 

assim, a institucionalização destas crianças. 

Efetiva-se assim, um controle sobre a infância, conforme descreveu 

Marcílio (2006) e Pilotti e Rizzini (2009), para os quais as instituições para crianças, 

aos moldes da Idade Média, foram substituídas por instituições de caráter 

filantrópico e mais tarde pautadas nas políticas de atenção a crianças e 

adolescentes. Estas instituições tinham, e ainda têm, a função de manter sob 

vigilância as crianças pobres, para que não se tornem perigosas ao Estado e à 



 

sociedade. Em seu programa estava a instrução básica e as atividades 

profissionalizantes que formariam pessoas úteis, trabalhadoras e sem vícios. Os 

projetos socioeducativos para os quais os filhos desta mulher serão encaminhados 

ainda têm esta função, apesar de terem assumido um novo modelo de prestar 

assistência, mais adequado ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ao que parece, tanto a mãe quanto o filho concordam com tudo, mas não 

frequentam nenhum, pois o garoto já tem idade para estar no projeto e não está. 

 
4.4.2 – Visita 2 
 

Chegamos em um barraco, em uma ocupação irregular. Buscávamos a 

mãe de duas crianças que estavam frequentando o projeto de apoio socioeducativo 

da região. No carro a psicóloga informou que a mãe estava trabalhando durante o 

dia e que estava deixando as crianças com uma mulher do bairro, que era ex-

usuária de drogas.  

Os filhos desta mulher estavam abrigados há alguns anos e isso era 

“preocupante”, porque era possível que ela não estivesse “cuidando bem das 

crianças”. A mãe não estava, apenas as crianças e a vizinha, que tem cuidado delas 

enquanto a mãe está no trabalho. Ela nos convidou para entrar. Puxou conversa 

com a psicóloga. Disse: “você lembra de mim? Minhas duas filhas estão no 

Conselho Tutelar”.  

A psicóloga respondeu que sim e disse que elas estavam abrigadas. 

Perguntou se ela sabia onde as crianças estavam. A mulher disse o nome do abrigo 

em que as meninas estavam e disse que iria visitá-las, mas que fica triste “porque a 

visita é só uma hora”. A psicóloga perguntou por que as crianças estavam no abrigo. 

A mulher contou que morava com o pai, usuário de drogas, que havia vendido tudo 

na casa, deixando-as sem comida. Uma vizinha ligou para o Conselho Tutelar que 

pegou as crianças e levou-as para o abrigo.  

A psicóloga perguntou se ela queria ficar com as crianças de novo. Ela 

respondeu que sim, mas que primeiro queria arrumar sua casa (ela morava em um 

barraco na ocupação e o pai foi embora para uma chácara). Contou que, por estes 

dias, os traficantes do bairro queriam pegá-la e ela teve que “sair por um tempo”, 

devido às dívidas do pai. Mas, agora já estava tudo bem. Contou que na noite 

anterior haviam matado um homem ali no bairro. A psicóloga perguntou se era por 



 

causa de dívidas também, no entanto M. respondeu que não sabia e que era melhor 

nem ficar sabendo. A psicóloga comentou que ela havia dito que estava grávida ao 

que a mulher respondeu que estava, mas havia perdido o bebê. Perguntou ainda se 

ela morava com o namorado e M. respondeu que “ele morava bem longe dali, em 

outro bairro”. Começou a contar que estava com uma infecção no umbigo e que 

precisava ir ao médico, mas estava com medo. A psicóloga disse que ela precisava 

realmente ir, pois podia piorar.  

A psicóloga perguntou qual o horário em que a mãe das crianças 

chegava, ao que a mulher respondeu que cada dia ela chegava em um horário. A 

psicóloga disse, então, que voltaríamos em outro dia.  

No carro, a psicóloga disse: “ela sempre fala que as crianças estão 

abrigadas por causa do pai, mas não deve ser só por isso, ela também usava drogas 

e tem mais coisa aí, porque as crianças são acompanhadas pelo CREAS III [serviço 

de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência], qualquer hora ligo lá 

para saber o porquê [...]”. Perguntamos em que abrigo as crianças estavam e ela 

disse o nome do abrigo, complementando “e acho que não vão sair de lá tão cedo, 

você viu, ela não tem moradia fixa [...]”. Ainda no carro, as outras profissionais 

comentam que a casa estava limpa e que as crianças pareciam bem cuidadas e 

alimentadas mesmo com todas as limitações da mulher (que parecia ter dificuldades 

de fala e raciocínio). 

Nesta visita pudemos observar algumas das tecnologias disciplinares nas 

práticas da psicóloga. Ao realizar uma série de perguntas à mulher, fica clara a 

intenção de conhecer sua vida. A este interrogatório, com o objetivo de extrair a 

verdade sobre os fatos, Foucault (2003) chamou de inquérito. O exame fica evidente 

quando a psicóloga faz uma análise da situação da mulher, a partir das informações 

coletadas durante as visitas, tanto a que acompanhamos quanto as anteriores.  

Já a sanção normalizadora evidencia-se quando a psicóloga reafirma que 

os filhos lhe foram tirados, porque ela era usuária de drogas. Devido a esta 

condição, não pôde, e segundo o julgamento da psicóloga, ainda não pode cuidar de 

seus filhos. 

Temos ainda neste “episódio” a técnica da confissão que se tornou visível 

no relato da mulher visitada. Conforme a psicóloga fazia os questionamentos, ela 

contava detalhes de sua vida, de sua gravidez, da perda do bebê, do relacionamento 

com o companheiro, etc. 



 

Sobre as visitas pudemos concluir, através de nossas observações e 

conversas informais, que é uma prática usual de intervenção, presente no dia-a-dia 

de todas as psicólogas com quem conversamos e que a consideram uma boa 

estratégia de acompanhamento das famílias atendidas pelo CRAS. 

A psicóloga (junto ou não de outros profissionais) não avisa antes que irá 

realizar a visita. O objetivo é constatar alguma falha ou algo que deveria, mas não 

está de acordo com os padrões. Também percebemos que sua postura é sempre 

amigável, pedindo licença para entrar na casa, aceitando o convite para se sentar, 

mostrando interesse pelo que a pessoa está contanto. Donzelot (1986) e Foucault 

(2008; 2009) apresentaram que as mesmas estratégias de aproximação estão 

presentes no trabalho do que estes autores chamaram de especialistas da área 

social, desde o início do século XX, e compõem uma estratégia psi para extrair a 

confissão. 

Segundo Foucault (2008), durante a sociedade disciplinar, organizaram-

se, pelo Estado, atividades de gestão da população pobre mais sutis, muito menos 

coercitivas, que incorporaram as tecnologias disciplinares e que envolvem a sedução 

para levar aquele que é acompanhado a sentir prazer em falar, não sentir-se 

invadido com a presença dos especialistas em sua casa e, até mesmo, a acreditar 

que as orientações feitas por eles são importantes para sua vida. A visita também 

envolve a confissão, discutida anteriormente. 

De acordo com Foucault (2009), ao incorporar as tecnologias 

disciplinares, e aplicá-las no gerenciamento da população pobre, o Estado assume a 

proposta existente na sociedade disciplinar de “fazer viver”. Inicia-se então, um 

controle pelo Estado, sobre a vida da população atendida por ele. Seja pelos 

atendimentos individuais, seja pelas visitas, seja através dos grupos. 

Voltando às tecnologias disciplinares e às relações entre saber-poder, 

apresentadas por Foucault (2008), constatamos que, durante as visitas domiciliares 

acompanhadas, estas relações estão presentes entre as psicólogas e as pessoas 

atendidas e marcaram os atendimentos, as orientações e os encaminhamentos 

realizados.  

Durante as visitas a psicóloga realiza a vigilância hierárquica, a sanção 

normalizadora e o exame, à medida que a pessoa visitada expõe seus problemas 

através da confissão. Nas conversas com as psicólogas não surgiram 

questionamentos quanto à realização das visitas, apenas relatos de que: “[...] são 



 

muitas famílias para serem acompanhadas [...] nem sempre é possível a realização 

de visitas mais sistemáticas e próximas umas das outras, que dariam melhores 

resultados [...]”. 

Relataram gostar das visitas, pois podem observar o movimento da 

família e do bairro, constatando quem está em casa, nas ruas, faltas à escola, 

abandono do emprego, dentre outros, deixando claro sua intenção de controle e 

vigilância – não só das famílias, mas de todo o território acompanhado pelo CRAS. 

 
4.5 – Os Grupos 
 

Dentre as atividades que acompanhamos, estavam os grupos de apoio 

socioeducativo. Constatamos, através das conversas informais, que os grupos não 

eram realizados em todos os CRAS e que existiam diferenças entre os grupos de 

cada região. O grupo relatado a seguir é destinado ao acompanhamento das 

famílias que recebem algum tipo de benefício. 

 
4.5.1 – Grupo 1 
 

O grupo era composto por aproximadamente dezesseis adultos, com doze 

crianças de diferentes idades que permaneceram perambulando pela sala. A 

psicóloga iniciou o grupo passando informações sobre a vacinação da gripe A e da 

realização de um evento pela prefeitura. 

O barulho era grande, as mulheres conversavam entre si e a psicóloga 

tinha que falar alto para ser ouvida. Esta situação manteve-se durante todo o 

período do grupo. A assistente social apenas observou e quem o conduziu o 

trabalho foi a psicóloga.  

Começou a explicar sobre a atividade que seria feita: ela iria dizer uma 

frase e as mulheres teriam que se manifestar informando se concordavam ou não 

com o que era proposto. Para isso, as profissionais haviam dividido as cadeiras em 

duas fileiras, uma de frente para a outra. Em uma fileira sentaria quem concordasse 

com a frase e na outra quem discordasse. As frases estavam prontas, escritas em 

um papel e foram elaboradas pela psicóloga e pela assistente social.  

Antes do início do grupo a psicóloga havia nos mostrado as frases e 

explicado que seu propósito era motivar o início da discussão sobre os assuntos 



 

apresentados: “[...] não quero esgotar nada, e sim permitir que elas façam uma 

discussão sobre estes temas [...]”. A primeira frase apresentada foi: “a mulher é que 

tem a responsabilidade de cuidar dos filhos”. 

As mulheres levantaram de seus lugares, se distribuíram nas cadeiras e a 

psicóloga começou a perguntar quem gostaria de falar por que escolheu sentar 

naquele lugar. As mulheres falavam bastante, dirigindo-se umas às outras, mas não 

conversavam com a psicóloga. Ela perguntou novamente: “[...] vocês acham que a 

mulher nasceu para ser mãe e o homem para trabalhar?”. Algumas mulheres 

responderam que não. Ela acrescentou: “[...] então de onde que vem isso?” 

Neste momento, dirigiu-se a nós, reclamando baixinho que não gostava 

de grupos por causa das conversas paralelas e da falta de resultados que eles 

traziam. 

Algumas mulheres manifestaram-se, algumas dizendo que concordavam, 

outras que discordavam. A psicóloga começou a incentivar a discussão. Contou 

como as mulheres foram chamadas para trabalhar durante a Segunda Guerra 

Mundial, acrescentando que hoje a mulher ainda trabalhava, mas também acabava 

tendo que cuidar da casa e dos filhos. 

Direcionou-se para o grupo das mulheres que concordaram com a frase e 

perguntou se elas achavam que os homens conseguiriam cuidar dos filhos. Algumas 

disseram que não e contaram como é sua rotina em casa.  

A psicóloga, então, começou a falar sobre a necessidade de autoridade 

do pai dentro de casa. Explicou que o pai também deveria assumir o cuidado com os 

filhos e que ele também era responsável pela educação das crianças. Lançou a 

segunda frase: “[...] com relação aos comportamentos de ficar na rua, usar drogas: 

os amigos são mais responsáveis por isso que a família?”. As mães se levantaram 

novamente e se dividiram. A psicóloga começou a discussão, novamente 

perguntando por que haviam concordado ou discordado. 

Tivemos a impressão de que o assunto agitou as mulheres, algumas 

contaram que não deixavam os filhos sair de casa, outras contaram como perderam 

o controle sobre os filhos usuários de drogas. Começaram a conversar entre si. A 

psicóloga calou-se e observou-as enquanto conversavam. Uma das mães contou 

que o filho estava sendo ameaçado no bairro por pessoas que cresceram com ele, 

brincaram com ele – o filho mais velho já havia sido morto. Começou a chorar e o 



 

burburinho cessou. As mulheres passaram a prestar atenção no que ela dizia e 

permaneceram em silêncio durante seu relato. 

A psicóloga perguntou se todas moravam ali no bairro. A maioria disse 

que sim. Ela perguntou: “[...] como que é isso lá? [...] mais alguém já passou uma 

situação parecida?”. As mulheres começaram a contar suas histórias.  

A psicóloga falou que lá naquele bairro essa realidade era muito 

frequente. Uma mulher a interrompeu dizendo que “em todo lugar é assim”. Outra 

disse que achava que lá era pior, pois tinha “muita gente chamando para coisa 

errada”. A psicóloga aproveitou para dizer que lá também era muito comum às 

crianças ficarem brincando na rua e perguntou: “[...] como é que elas se viram?” 

As mães reagiram: “o meu filho não fica”, “o meu também não”. Uma 

disse que o filho ficava na rua e que ela não sabia “mais o que fazer com ele”. Outra 

mulher começou a falar sobre a filha que desobedecia, ficando na rua, e que ela 

“batia, batia na menina” e, por conta disso, “o Conselho Tutelar vivia enchendo o 

saco”, mas ela “batia assim mesmo”, e que hoje a menina era usuária de drogas e 

estava fugida do bairro, há vários anos.  

Neste momento, o burburinho aumentou e várias mulheres começaram a 

queixar-se do Conselho Tutelar. A psicóloga riu e disse: “[...] vocês não gostam do 

Conselho Tutelar, né?” A mesma mulher continuou falando da situação de sua filha 

e as outras mulheres a ouviram. Após o relato, a psicóloga a interrompeu e 

perguntou se ela achava que havia adiantado bater tanto na filha. A mulher 

respondeu que não e continuou seu relato dizendo que “hoje a filha liga e fala que 

ama e que não é para bater nos outros irmãos”, mas ela não acredita em uma só 

palavra da menina.  

A psicóloga apontou que a filha parecia gostar dela e tentou falar sobre a 

importância do vínculo entre pais e filhos, mas a mulher a interrompeu e disse que 

se arrepende de uma coisa (ao que psicóloga para e presta a atenção): “de não ter 

matado a menina antes”. Disse que tentou enforcá-la, mas que o marido não deixou.  

Outra mulher se manifestou relatando que cada filho é de um jeito. Outra 

disse que discordava “desse negócio de não poder bater” e que tudo que o 

Conselho Tutelar falava era “besteira”. A psicóloga perguntou se elas achavam que 

só bater adiantava. A maioria falou que não e que conversar também era importante. 

Outra mulher contou que o pai batia muito nela e que, por isso, foi para a rua onde 

encontrou carinho e apadrinhamento. Complementou sua fala dizendo: “mas, na 



 

hora que estava precisando mesmo não tinha ninguém” e por isso que ela não 

deixava os filhos na rua e não permitia que a filha de treze anos namorasse.  

A psicóloga aproveitou e perguntou para o grupo: “[...] proibir de sair na 

rua adianta?”. Ao que a própria usuária disse que “tem que ter regra” e a psicóloga 

continuou perguntando: “[...] e se ela começar a namorar escondido?”. Outra mulher 

acrescentou que “se tem uma boa relação com a filha logo descobre”. Outra ainda 

falou que não adiantava apenas a mulher dar as regras e o marido não fazer nada 

que os dois tinham que ter as mesmas regras.  

A psicóloga concordou e perguntou: “[...] e se as regras do marido e da 

mulher forem diferentes?”. Uma mulher disse que o marido bebia e fumava muito, 

além de não dar carinho para os filhos. Complementou dizendo que achava que um 

dos filhos havia sido morto por causa do marido. A psicóloga desviou o assunto e 

falou: “[...] a questão das regras é assim: a filha pergunta se pode ir no bar e a mãe 

fala que não, mas o pai fala que pode”. 

As mulheres se calaram, pareciam não entender muito bem o que a 

psicóloga queria dizer. Uma pessoa, que havia ficado quieta durante toda a 

discussão, moradora de um bairro mais afastado falou que “um tem que respeitar o 

outro”.  

Outra pessoa começou a contar da filha que estava namorando 

escondido. Falou que conversava com ela, mas que, mesmo assim, ela havia 

começado a namorar escondido. Como tinha uma boa relação com as filhas logo 

percebeu.  

A psicóloga fez outra pergunta: “[...] e em caso de divórcio como que isso 

fica?”. Suas palavras novamente pareciam não fazer sentido para as mulheres, que 

continuaram contando sobre suas filhas.  

A psicóloga então ouviu os comentários e passou para a terceira frase 

que havia elaborado: “[...] acho justo que para receber o benefício eu tenha que 

levar na escola, no projeto?”. As mulheres começaram a falar que os filhos iam 

sozinhos para a escola porque era perto, mostrando que não haviam compreendido 

a afirmação. A assistente social interveio e explicou que elas estavam querendo 

dizer “manter as crianças na escola”. 

Todas as mulheres concordaram que isso deveria ser uma exigência para 

receber o benefício. Uma usuária ironizou e falou que por causa dos cento e trinta e 



 

quatro Reais valia a pena qualquer coisa e que não deixava as crianças faltarem na 

escola, porque não queria que o cartão fosse bloqueado.  

A psicóloga aproveitou para explicar que não eram elas que bloqueavam 

o cartão e que a escola enviava as faltas registradas para a equipe dos programas 

de transferência de renda de Brasília. A mesma mulher deu risada e disse: “[...] se 

não é vocês, quem é então?”. A psicóloga explicou todo o processo para receber e 

manter o benefício e disse que ela e a assistente social: “[...] só vão até a casa para 

saber o que está acontecendo [...]”.  

A assistente social explicou que “o benefício vem associado aos direitos, 

por exemplo, todos têm direito à saúde” e por isso é necessário levar os filhos para 

pesar na UBS. Complementou dizendo que “isso não saiu do nada”, que “é uma 

forma de conquistar algumas coisas como a possibilidade de cobrar que se tenha 

UBS próximo para poder pesar as crianças, já que isso é obrigatório”. A psicóloga 

reiterou dizendo que “é um jeito de vocês cobrarem que tenham mais escolas, mais 

postos de saúde no bairro onde moram”. 

Uma mãe perguntou “por que quando a mãe arruma emprego eles vão lá 

e cortam o benefício?”. A psicóloga explicou que o programa “Bolsa Família” 

acontece no Brasil inteiro. São doze milhões de pessoas. Por isso eles acharam um 

jeito de dividir (a per capta), mas acabaram não considerando os complicadores. 

Segundo ela, em Londrina, existem outros benefícios, como o cupom e o TRM 

(Transferência de Renda Municipal). Só naquela região eram trinta bairros com 

pessoas que precisavam receber. A verdade é que não há recursos para todo 

mundo, então elas eram obrigadas a escolher quem precisava mais. Salientou que é 

importante elas não deixarem de: “[...] pegar um emprego para não deixar de 

receber o benefício, porque o emprego pode ser uma porta de entrada para 

melhores empregos”.  

Uma mãe falou que parou de trabalhar, porque tinha que ficar com as 

crianças. A psicóloga respondeu dizendo que: “[...] isso acontece porque não tem 

escolas, creches suficientes e que elas têm que cobrar mais escolas, mais creches. 

O primeiro passo é vocês conversarem com o líder do bairro e ele vai conversar com 

o prefeito e dar um prazo para que se cumpra o prometido... se isso não acontecer 

vocês têm que se organizar para cobrar. As mulheres começaram a falar do prefeito 

e das promessas de campanha. A psicóloga então disse: “[...] é por isso que vocês 



 

têm que saber em quem estão votando e depois cobrar aquilo que a pessoa 

prometeu antes de se eleger”.  

A psicóloga voltou à frase dizendo que era “hora de fechar o grupo”. Após 

sua finalização realizaram um sorteio de alguns objetos e as chamaram para o 

lanche. Depois do grupo ela conversou conosco. Explicou que eram famílias que ela 

conhecia e que o grupo era uma forma de acompanhamento: “[...] o grupo é uma 

forma de monitorar o que está acontecendo com cada família de uma forma mais 

rápida, enquanto elas contam suas histórias descubro o que está acontecendo com 

cada uma [...]”. 

Quando percebia que alguém precisava de um atendimento ou de uma 

atenção especial, por causa de alguma dificuldade relatada durante os grupos ou 

mesmo após ele, ela recorria à realização de visitas. Disse que tem muita gente que 

não comparece aos grupos e que a única alternativa é realizar visitas para descobrir 

o que está acontecendo. 

Como é um grupo de condicionalidades (a frequência é obrigatória, pois 

as faltas são penalizadas com o bloqueio do benefício) também tentava entrar em 

contato com a família através de visitas ou de recados por vizinhos. Falou ainda 

sobre a realidade do bairro em questão, do controle exercido pelos traficantes da 

região, da cultura particular daquela região, na qual residem quase todas as 

mulheres que estavam no grupo.  

Neste grupo, estiveram presentes várias questões que nos chamaram a 

atenção e que podem ser relacionadas ao mecanismo disciplinar. 

O primeiro ponto a ser destacado é a presença do discurso psicanalítico 

na prática observada. Ao falar da necessidade de autoridade do pai, ou ainda 

assinalar que a “filha parecia gostar dela”, após realizar a “escuta” do que a mãe 

estava dizendo, esta psicóloga deixa claro sua orientação psicanalítica na 

intervenção com as famílias do grupo. Ao realizar esta “escuta”, que acaba por 

incitar a mãe a falar, ela põe em funcionamento tecnologias como a confissão e o 

exame. 

Neste grupo também ficaram visíveis nas orientações da psicóloga a 

presença dos psicanalismos discutidos por Castell (1981), quando ela diz que o pai 

precisa ser uma autoridade em casa, ou ainda fala da importância dos pais 

conversarem sobre a criação dos filhos. 



 

A incorporação do discurso psicanalítico às práticas que acontecem nos 

serviços públicos foi discutida por Castell (1985). De acordo com o autor, quando o 

psicólogo entra nos serviços públicos ele introduz, nesta área, uma série de saberes 

ligados à psicanálise e que vão compor as orientações e conselhos dados à 

população atendida. Entendemos que estes saberes são os regimes de verdade de 

nossa época. Assim, os psicólogos tomam a psicanálise como uma ciência que vai 

contribuir para a gestão desta população.  

Quando aplicadas ao grupo, percebemos que esta confissão assume uma 

característica diferente, pois agora ela é feita na coletividade. A prática psi 

observada propicia que as mulheres realizem a confissão de suas vidas enquanto 

participam do grupo. Esta técnica facilita o monitoramento sobre as famílias 

atendidas, como apontou a própria psicóloga. 

A “escuta” e a postura, de certa forma “afetiva”, que a psicóloga adota, 

acabam por não deixarem tão aparentes a vigilância e o controle, incutidos nas 

práticas psicológicas realizadas.  

Um dos efeitos desta prática psi fica visível através da fala de umas das 

mulheres que ironizava os comentários da psicóloga, dava risadas, conversava com 

as colegas, e, ao mesmo tempo, participava da discussão. Em sua fala sempre 

apresentava afirmações condizentes com os padrões esperados. Parecia saber 

exatamente o que precisava ser dito. Ressaltava que não deixava as crianças na 

rua, que as levava para a escola, que não batia nas crianças e que vivia bem com o 

marido. 

Em meio às orientações e discussões, ela contou que já havia passado 

por overdoses, situação de rua e albergues, provavelmente sendo atendida por 

psicólogos e assistentes sociais em muitas das instituições pelas quais passou. Isso 

nos remeteu a possibilidade desta mulher ter aprendido aquilo que deve ser falado 

para as profissionais, como meio de evitar que, sobre ela e sua família, incidam as 

práticas psicológicas. 

Outro ponto percebido por nós é a transformação das observações feitas 

e das informações obtidas através das confissões, em um conjunto de dados a 

serem analisados, que permitem o estudo e a elaboração da melhor forma de intervir 

e acompanhar cada família. Nesta prática encontramos as técnicas de vigilância e 

exame, contribuindo para a invenção de novos saberes que levem a formas de 



 

controle cada vez mais refinadas e adequadas aos indivíduos que pertencem ao 

território do CRAS. 

Notamos também, que o grupo é determinado pelo medo de perder o 

benefício financeiro, visto que é um “grupo de condicionalidades” (as famílias que 

recebem o benefício são obrigadas a participar do grupo; pois, após três faltas 

consecutivas, podem ter o benefício bloqueado). 

Constatamos, durante nossas observações e conversas informais, que 

existe certo descontentamento das psicólogas em realizar grupos que envolvam as 

condicionalidades. Segundo elas, a realização de grupos é uma atividade 

importante, entretanto a maioria relatou não gostar de “fazer grupos”, principalmente 

aqueles nomeados de “apoio socioeducativo”. Ao que parece, apesar de 

verbalizarem que o consideram uma boa estratégia de intervenção, não o realizam 

com frequência, tendo dificuldades em implantá-lo ou organizá-lo, conforme relatos a 

seguir: 
 

Gosto de fazer visitas. Deveria também estar fazendo alguns grupos, 
mas a demanda é muita e ainda não consegui organizá-los. Mas o 
que eu gosto mesmo é do atendimento clínico, mas aqui este tipo de 
trabalho é inviável. Sei de algumas psicólogas que mantém um dia 
na agenda só para os atendimentos, mas também não são de 
psicoterapia [...] Aqui só faço atendimento quando alguém me 
procura [...]; 
 
[...] não gosto de grupos, nem de dinâmicas [...] acho um absurdo 
fazer pessoas sentarem em bexigas [...] me recuso [...] minha 
formação é outra, acredito muito na escuta que faço [...] me sinto 
desconfortável realizando grupos [...] é muita conversa paralela, 
muito barulho [...] mas faço alguns [...] no grupo posso acompanhar 
alguns casos sem ter que realizar visitas toda semana [...] outras não 
tem jeito [...] só através de visitas mesmo [...]; 
 
[...] tenho alguns grupos, mas elas faltam bastante [...] isso 
desanima, mas tento deixar o grupo mais aberto para elas falarem, 
ao invés de eu trazer alguma coisa pronta, para elas só ouvirem [...] 
mesmo assim, sei lá [...]; 
 
[...] agora (depois da reunião que definiu pela separação das duplas 
de psicólogas e assistentes sociais) ficamos responsáveis pelos 
grupos, porque a Secretaria entende que o psicólogo tem que tocar 
os grupos para as assistentes sociais ficarem mais com os territórios 
[...]; 
 
[...] ainda não tenho nenhum grupo funcionando, mas vou ter que 
organizar, assim que tiver algum entro em contato [telefônico] para 
você acompanhar [...] (não houve um novo contato).  



 

Neste movimento, aparentemente contraditório, de reiterar a importância 

atribuída ao grupo e, ao mesmo tempo, não conseguir realizá-lo, ou tentar novas 

formas de fazê-lo, ou ainda de apontar o alto índice de faltas, dando sinais do 

descontentamento na sua realização, identificamos as relações de forças entre as 

psicólogas, o público atendido e os representantes da Secretaria de Assistência 

Social. Estas relações de força podem levar as psicólogas à invenção de novas 

práticas que propiciem novas relações de poder. 

Percebemos também que mesmo as tentativas de fazer os grupos de um 

jeito diferente, ainda não se afastam do poder disciplinar – apenas dão novas 

configurações a uma velha fórmula – pois não deixam de ter como objetivo a 

realização da vigilância hierárquica e da sanção normalizadora sobre os indivíduos 

atendidos (trazendo-os para o grupo, mantendo-os lá tutelados e normalizando-os). 

A estas novas configurações ainda se associam estratégias disciplinares bem mais 

coercitivas e antigas, como o registro de faltas (que levam ao cancelamento do 

benefício). 

Entretanto, observamos que, frequentemente, as psicólogas não 

registram as faltas das mulheres aos grupos, o que dificultaria, ou inviabilizaria o 

bloqueio do benefício. Encontramos uma situação parecida quando algumas 

psicólogas verbalizaram, após os acompanhamentos de visitas e de grupos, que até 

acham importante registrar o que aconteceu no IRSAS, mas que não o fazem, 

porque não concordam com tal atividade. 

Considerando que o registro é uma determinação da Secretaria e que a 

recusa pode estar ligada a um questionamento a esta determinação, nos 

perguntamos, sem ter resposta para isso, quais as práticas psicológicas que podem 

surgir destas e de outras relações de forças que ficaram visíveis durante as 

observações?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através das observações e das conversas realizadas algumas situações 

nos chamaram a atenção.  

Em uma delas constatamos que as tecnologias disciplinares, por nós 

investigadas nas relações entre as psicólogas e a população atendida, também 

estão presentes nas relações destas psicólogas com suas chefias.  

Esta situação nos faz concluir que as famílias não são as únicas sob as 

quais o poder disciplinar incide-se. Como Foucault (2008) apontou este mecanismo 

está capilarizado e disseminado por toda a nossa sociedade, modelando o indivíduo 

moderno.  

Sendo assim, as práticas psi analisadas também são alvo destas 

tecnologias e efeito do controle e da vigilância características da sociedade 

disciplinar. Suas práticas, além de normalizadoras, também são efeitos de 

normalização social. 

Também encontramos, durante nossa pesquisa, uma proposta de 

discussão sobre as práticas psi dentro dos CRAS, entre os psicólogos que lá 

trabalham. Ao que nos pareceu, esta discussão estava mais ligada ao “como fazer” 

do que a uma reflexão sobre a função destas práticas ao Estado. Entretanto, 

podemos supor que, a partir desta atividade possam surgir outras reflexões e 

questionamentos sobre esta relação.  

Outra discussão, travada entre os profissionais do CRAS, deu origem a 

um documento que define as atribuições do psicólogo nestas instituições. 

Constatamos que as propostas deste documento remetem a ideia de controle, 

vigilância e exame das famílias atendidas e colocam o psicólogo como responsável 

(juntamente com o assistente social), em realizar esta tarefa. 

Ao relatarem suas práticas, as psicólogas com as quais conversamos 

demonstraram não gostar, ou ter dificuldade em organizar e realizar grupos, 

principalmente os socioeducativos, nos quais a principal função do grupo é 

acompanhar as famílias que recebem os benefícios socioassistenciais. 

Acham que este grupo foge da área da Psicologia, visto que, as pessoas 

são obrigadas a comparecer, sob pena de terem seu benefício bloqueado, caso 

faltem. Associam esta atividade ao Serviço Social, entretanto, consideram que as 

atividades grupais são importantes. 



 

Já no que se refere às visitas, percebemos que as psicólogas não 

apresentaram questionamentos sobre esta prática, apenas reafirmaram a proposta 

do CRAS, de que as visitas são importantes para o conhecimento e 

acompanhamento das famílias atendidas. 

Quanto aos atendimentos constatamos que são feitos sem que um 

referencial teórico os norteie e mesclando orientações, julgamentos e aplicação de 

valores morais. 

Sobre estas dificuldades, supomos que, quando o psicólogo sai do 

contexto clínico e entra para os serviços sociassistenciais, não consegue definir suas 

atividades, reproduzindo apenas aquilo que lhe é transmitido, sem questionamentos, 

visto que não tem conhecimentos suficientes para isso, ou ainda, apresentando 

diferentes tipos de postura em um mesmo atendimento.  

Encontramos nas falas, afirmações sobre a importância dos grupos 

enquanto estratégia de monitoramento e acompanhamento das famílias atendidas. 

Observamos durante os acompanhamentos que as visitas são outra estratégia, 

bastante utilizada e complementar aos grupos e aos atendimentos individuais. 

Apesar de, em outro momento encontrarmos falas sobre a indefinição do 

papel do psicólogo nos CRAS, constatamos que, no seu dia-a-dia, suas práticas 

estão em conformidade com o papel que este profissional está desempenhando 

junto aos órgãos socioassistenciais estatais desde séculos anteriores, pois, ao 

incorporar os saberes da Psicologia em seus serviços, o Estado busca aprimorar as 

tecnologias disciplinares, para garantir uma gestão das populações pobres cada vez 

mais eficiente. 

 Assim, suas práticas têm servido para mapear, dentro do território do 

CRAS, aqueles indivíduos que fogem dos padrões considerados corretos e normais, 

e as intervenções que cada um deve ser submetido. 

Não constatamos resistências ao mecanismo disciplinares, apenas 

práticas que nos remeteram a possibilidade de reinvenções de trabalho realizado ou 

de busca por novas práticas como as reuniões de discussão e estudo, a proposta de 

estudo enquanto atribuição do psicólogo, as dificuldades ou recusas em registrar as 

faltas das mulheres aos grupos e o respectivo registro no sistema de informações. 

Observamos também que as psicólogas apresentaram certo desconforto 

com suas práticas de controle e vigilância. Entretanto, não nos aprofundamos nesta 



 

questão, visto que fugiria a proposta deste estudo e pode ser tema de outras 

pesquisas sobre o assunto. 

Esta pesquisa nos permitiu concluir que as tecnologias disciplinares 

propostas por Foucault (2008) estão presentes nas práticas psicológicas 

observadas. Assim, a vigilância, a sanção normalizadora, o exame e a confissão, 

estiveram circulando por todas as práticas que observamos.  

A confissão foi usada como estratégia para conhecer a família e realizar 

orientações que têm como objetivo, no entendimento das psicólogas, a melhora da 

qualidade de vida e na administração dos comportamentos da população 

considerada vulnerável. 

Este trabalho, no entanto, pode servir para que as psicólogas 

pesquisadas discutam e reconheçam em suas práticas as tecnologias disciplinares 

propostas por Foucault e possam vir a criar novas formas de atuação e do fazer psi 

dentro dos serviços socioassistenciais. 

É possível que as constatações desta pesquisa também sejam visíveis 

nas práticas de outros psicólogos da rede sociassistencial de atendimento a 

crianças, adolescentes e suas famílias. Sugerimos então que mais pesquisas deste 

tipo sejam realizadas para que estas práticas continuem a ser discutidas e 

interrogadas o que permitiria a reinvenção de novas práticas psi. 
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