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IDEOLOGIA E PRÃTICA DO TRABALHO SOCIAL COM
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O tema que eu vou Ihes apresentar é parte de uma pesquisa que resultou nu-
ma tese de doutoramento, sobre as funções e a formação do pessoal que traba-
lha com programas de prevenção à marginalização e reeducação de menores da
tede oficial - FUNABEM e FEBEM's_

Tentarei abordar aspectos da ideologia da Política Nacional do Bem-estar do
Menor - PNBEM - e mostrar alguns resultados da pesquisa que realizei, no pe-
,rodo de 1979 a 1982, sobre a prática profissional dos agentes sociais que traba-
lhavam em instituições de prevenção e reeducação.

Como foi visto nas diferentes apresentações feitas neste Fórum, o fenôme-
no da marginalização de menores, no nosso País, deve ser analisado dentro de
uma perspectiva ampla e global, que envolve o próprio modelo de desenvolvi-
til nto econômico e social vigente na sociedade brasileira.

O Professor Edson Passetti, na sua conferência, fez referência às teorias da
rnarginalização social. Essas análises teóricas, normalmente, costumam apontar o
p uperismo, ou seja, a miséria absoluta resultante do desequilíbrio sócio-econô-
mico e a má distribuição de riquezas e também o processo incontrolável de acu-
mulação capitalista, como fatores explicativos do fenômeno de marginalização.
N.I maioria das vezes, as conseqüências visíveis do processo de marginalização,
I IIS como a violência urbana, a prol iferação de favelas, o problema especffico do
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8CH-PERIODICO

menor marginalizado, constituem para o Estado problemas a controlar e a repri 11" ela autoriza. Ela representa os excluídos, ela autoriza a exclusão." Quando
miro Por sua vez, a ação institucional, inspirada nas teorias da marginalidade, se I analisa o conteúdo dos textos oficiais dos programas de assistência social, não
concretiza, freqüentemente, numa prática pedagógica paternalista e assistencia- ncontrarnos de forma expl ícita a idéia de exclusão, muito pelo contrário, pois
lista. 11 discurso dominante, em todos esses textos, sugere sempre a integração, a pro-

Escolhi justamente como objeto de estudo e de pesquisa a formação e as "loção, a valorização humana do indivíduo, da família etc.
funções reais exercidas pelos trabalhadores sociais nas instituições de assistência ~ preciso, pois, que se tenha cuidado e que se faça a necessária distinção en-
ao menor. Entenda-se por trabalhadores ou agentes sociais, categorias diversas de I' o que é expresso no discurso político e a realidade. Realidade esta onde a ex-
profissionais como psicológos, pedagogos, educadores, assistentes sociais, supero i.lu ão, já existente, vem a ser reforçada, embora os fundamentos da Política Na-
visores, atendentes e outros, atuando junto ao menor institucionalizado. , onal do Bem-Estar do Menor tenham como base, como já foi amplamente dito

Cabe à Política Nacional do Bem-Estar do Menor, através da FUNABEM de. divulgado neste Fórum, a Declaração dos Direitos da Criança. A análise de con-
terminar o campo de intervenção social do Estado, no que diz respeito à marqi- 1I údo dos textos dos programas oficiais e de seus objetivos permite perceber,
nalização de menores. ~ essa política que delimita as zonas de intervenção, fixa r.um facilidade, a t?nalidade ~oralista ~ tradicio~alista do discurso._ ..
as modalidades de atendimento e sustenta a ideologia da assistência social em Esses textos tem um carater retórrco e efusivo, Eles lançam rnao, frequente-
nosso País. 111 nte, de "chavões". de lugares-comuns, como a valorização, a felicidade, a

À FUNABEM cabe a missão de implantar e executar, através das instituições I Inserção e tantas outras expressões, utilizadas simplesmente para conferir ao
sociais oficiais, as orientações formuladas pela PNBEM. O objetivo de minha peso til urso político um aspecto humanitário e universal. Entretanto, as confronta-
quisa foi o de analisar essa política nos seus fundamentos teóricos e ideológicos I) entre as orientações previstas pela Política Nacional do Bem-Estar do Menor
bem como estudar as instituições encarregadas de aplicá-Ias. Desta maneira, po- I I situação real em que se encontram os menores e famílias carentes, no Brasil,
der-se-ia ter uma compreensão melhor da natureza e das funções exercidas pela d, monstram amplamente o fracasso dessa pol ítica, evidenciando a defasagem en-
assistência social no Brasil. 111 o discurso pol ítico e a prática social.

Para atingir esse objetivo desenvolvi uma metodologia de pesquisa que com- Fica claro, portanto, que para a Política Nacional do Bem-Estar do Menor o
preendia, em parte, a análise das modalidades e dos conteúdos da formação desti- ncial não é apresentar reais e possíveis soluções para os ditos males sociais,
nada aos trabalhadores sociais. Essa formação, dita "especializada", era adrninis- pUI isso determinaria, a médio e a longo prazo, o desaparelhamento e o desapa-
trada pela própria FUNABEM aos seus agentes sociais. O estudo das modalidades I nrnento dos serviços de assistência social. O que interessa realmente à Política
e do conteúdo dessa formação permitiu-me traduzir o discurso dominante ofi- N rcional do Bem-Estar do Menor é detectar, é determinar a existência desses ma-
cial, que é um discurso de valorização, de reinserção, de reintegração, no seu ver- I m tempo hábil e propor medidas de enquadramento e controle social de de-
dadeiro significado de recuperação da força de trabalho, através do desenvolvi- II rminados segmentos das classes populares.
mento de estratégias de intervenção, de controle e de enquadramento social de Nesse sentido, o discurso que sustenta e orienta a ação dos aparelhos de in-
determinadas frações das classes populares. nuvençâo social exerce um papel fundamental, na medida em que ele reconhece

Todo um questionamento foi levantado com relação à formação e à práti- 1111 nega os antagonismos e conflitos que se instauram entre as classes privilegia-
ca social das pessoas envolvidas nos programas de prevenção e de reeducação de di e as classes mais desfavorecidas da sociedade.
meno:es. Pergunt~~a-se, por .e~emplo, .como os trabalhadores sociais traduziam, Cabe à FUNABEM, em termos práticos, traduzir o discurso teórico produzi-
atraves de sua pratica pedaqóqica, o discurso dominante, tão abundante quanto do pela Política Nacional do Bem-Estar do Menor, implantando e difundindo,
enganoso, sobre "a felicidade e a promoção dos indivíduos". Como isso era re- rn todo o País, os princípios e diretrizes dessa política. As funções da FUNA-
passado, como isso era expresso através de suas práticas profissionais? Que cons- 11 M são essencialmente elaborativas e normativas, porque não lhe cabe a exeeu-
ciência tinham os educadores do papel que Ihes era conferido? Que relações se 10 direta dos serviços de assistência ao menor. A execução dos programas cabe
instauravam entre o agente social e o outro, por ele assistido? E a que objetivo, a Instituições oficiais de cada Estado.
que necessidade, a que interesse se procurava atender? Apesar do grande esforço realizado pela FUNABEM, no sentido de justificar

Todas essas questões visavam a esclarecer a ideologia da Política Nacional do 11 eus programas de ação e clarificar os objetivos e prioridades de ação social a
Bem-Estar do Menor, ideologia esta que, hipoteticamente, estaria permeando a r m desenvolvidos junto à população marginalizada, os estudos realizados e a
prática pedagógica dos trabalhadores sociais. til lise detalhada dos textos oficiais, unidos às observações de campo e às entre-

Vou citar aqui uma frase de um autor francês, que eu considero extrema- vi tas realizadas com os trabalhadores sociais, demonstraram que a ação da FU-
mente significativa. Ela diz assim: "a assistência é uma política e, como a políti- NABEM sempre se limitou a atingir apenas os sintomas da marginalização. A
ca, ela não deve ser confundida com o seu discurso. Ela é o que ela representa e o 'UNABEM se limita a agir sobre as marcas e traços visíveis da pobreza e da rni-
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séria estampados nos indivíduos das classes populares, as mais expropriadas, as
mais desfavorecidas. Na realidade, as causas reais que explicam o fenômeno da
marginalização e a sua persistência se situam completamente fora dos domínios
de ação da FUNABEM. As estratégias de ação até então desenvolvidas assumem
um caráter paliativo, cujas soluções são inadequadas e ineficientes, contribuindo
ainda mais para reforçar a situação de exclusão de uma população "não grata"
aos olhos das classes dominantes.

O que se coloca em causa, portanto, fundamentalmente, é a ideologia pró-
pria das instituições de assistência social, as quais, no sentido da análise propos-
ta por Althusser, fazem parte do que ele denominou aparelhos ideológicos do
Estado. Como o serviço social funciona à base de ideologia, é de se esperar que a
prática dos agentes sociais só se mantenha graças à produção e reprodução cons-
tantes da ideologia que mascara a relação entre essa prática e a realidade social.
Cabe à PNBEM a produção dessa ideologia e à FUNABEM a sua reprodução per-
manente.

Com relação ao estudo das modalidades de formação dos trabalhadores ou
agentes sociais, é preciso relatar que existiu durante um certo tempo, no Rio de
Janeiro, ligado à FUNABEM, o Centro de Desenvolvimento de Pessoal Milton
Campos, conhecido pela sigla CEDEP. Esse centro ministrava formação, dita "es-
pecializada", a técnicos, diretores e assessores das instituições da rede oficial de
assistência ao menor. Várias eram as modalidades dos cursos de formação minis-
trados pelo CEDEP. Na pesquisa à qual me referi no início da palestra, anal isei
esses cursos de formação, no período compreendido entre 1973 e 1978, per íodo
significativo na história de nosso País. Os cursos do CEDEP refletiam a política
do regime de Estado vigente na época.

Dos cursos ministrados pelo CEDEP, existia um, chamado Curso de Atuali-
zação por Correspondência, que compreendia vários manuais, cada um tratando
de um tema específico. Esses manuais eram distribuídos para os técnicos de todo
o País. Assim sendo, por correspondência, as pessoas obtinham um diploma, um
certificado atestando que elas tinham uma formação especializada em determi-
nada área.

Havia uma outra modalidade de formação para a qual as pessoas tinham que
sair do seu Estado e ir diretamente ao Rio de Janeiro. Dois CUí~0S eram, naque-
la época, oferecidos e realizados no próprio CEDEP. Um deles era denominado
Curso de Metodologia de Atendimento ao Menor de Conduta Anti-social por
Equipes Interprofissionais. O outro era o Curso de Formação de Pessoal a Ní-
vel de Direção e Assessoramento.

Infelizmente, por uma questão de tempo, não vou poder relatar a vocês o
que se fazia nesses cursos e no que realmente consistiam.

Entretanto, a análise de conteúdo de todos os manuais e o estudo da con-
cepção dos diferentes cursos de formação permitiram chegar à seguinte conclu-
são: embora os cursos tivessem objetivos e propostas diferentes e tratassem de te-
mas específicos, todos eles tinham algo em comum, ou seja, difundir a ideologia
de normalização emanente do Estado, estrategicamente encoberta por um discur-
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so de aparente neutralidade. Esses cursos objetivavam, além do mais, e principal-
mente, a adesão dos agentes sociais à ideologia de normalização, adesão essa ne-
cessária à sua legitimação.

Os temas tratados nesses cursos eram temas e conceitos estreitamente liga-
dos à doutrina de Segurança Nacional, que, na época, regia toda a vida do Pafs.
Os conceitos elaborados e trabalhados nos cursos do CEDEP eram diretamente
emanados da ESG - Escola Superior de Guerra, conceitos tais como Poder Na-
cional, Política de Desenvolvimento, Objetivos Nacionais, Objetivos Permanen-
tes, entre ou rros.

Eu vou ler para vocês um trecho, retirado de um dos manuais de formação,
escrito por um dos idealizadores da Política Nacional do Bem-Estar do Menor.
O autor, Pereira Júnior, conceitua o caráter e os traços específicos do caráter
nacional brasileiro. Diz ele, literalmente: "os traços específicos do caráter na-
cional brasileiro são definidos como sendo: o individualismo, a adaptabilidade,
a improvisação, a vocação pacífica, a cordialidade e a emotividade." Na base des-
sa definição, o autor define o próprio caráter do elemento colonizador, o por-
tuguês, e o caráter dos habitantes do Brasil na época da colonização. Pereira Jú-
nior cita inúmeros autores' de época, que diziam o seguinte: "Os portugueses do
Brasil são vistos como indolentes do mais belo país do mundo"; "os brasileiros,
eu os considero frtvolos, preguiçosos, inconstantes e imorais".

Citações como essas são abundantes e feitas sem que o autor tenha a menor
preocupação de denunciar o caráter etnocentrista de tais proposições. Transmi-
te-se, nos manuais do CEDEP daquela época, uma visão do homem brasileiro im-
pregnada de preconceitos de classe, pois os estereótipos e os julgamentos negati-
vos que definem a origem e o caráter do homem brasileiro não se aplicam de
forma alguma às elites, chamadas a assumir a "sua responsabilidade, que aumen-
ta na configuração do amanhã."

O CEDEP do Rio formou uma parte considerável dos dirigentes das institui-
ções de assistência ao menor, principalmente no período de 1973 a 1979, anos
áureos de funcionamento do Centro. As estatísticas demonstram que o número
de pessoas, de técnicos, de diretores e administradores que passou pelo curso de
formação especializada, ofertado pela FUNABEM, é espantoso. Quando vim rea-
lizar minha pesquisa no Brasil (defendi tese de doutoramento na França), percor-
ri alguns Estados coletando dados e entrevistando agentes sociais que trabalha-
vam com o menor. Era muito grande o número de pessoas que havia realizado
esses cursos, principalmente os de assessoramento, gestão e administração das
instituições de assistência social.

Quanto ao Curso de Metodologia de Atendimento ao Menor de Conduta An-
ti-social, esse não fornecia qualquer instrumentação adequada para se trabalhar
com o menor infrator, ou com o menor dito de conduta anti-social. O Curso ti-
nha a duração de 20 semanas e era essencialmente teórico, não oferecendo qual-
quer disciplina prática ou técnica. O objetivo principal dos cursos do CEDEP era
realmente conseguir a adesão dos trabalhadores sociais à ideologia emanente da
PNBEM, pois, obtendo-se a adesão do pessoal, conseguir-se-ia colocar em prática
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e, principalmente, implementar, em todo o País, as estratégias de intervenção, de
manutenção da ordem estabelecida e de reprodução das relações sociais na estru-
tura social viqente.

Os conteúdos programáticos dos cursos de formação eram acríticos e esva-
ziados de qualquer tentativa de análise contextual. A Sociologia era execrada nos
cursos, não servindo de companhia à Psicologia, Direito, Serviço Social, Psiquia-
tria. Não encontrei, em qualquer desses cursos, uma análise referente à situação
política, social e econômica do País. A formação "especializada" consistia, fun-
damentalmente, num processo de inculcação ideológica maciça.

A análise das modalidades de formação e dos conteúdos de seus programas
permitiu concluir que tanto os trabalhadores sociais como os administradores
dos programas de assistência ao menor eram "formados" na ignorância total dos
modos de vida e de pensamento das populações ditas marginalizadas.

As noções veiculadas a respeito das classes populares eram impregnadas de
preconceitos, de mitos e contra-verdades. A visão que se adquiria dos problemas
sociais era reduzida às noções de normal e anormal, integrado-não integrado, des-
viante-não desviante.

A formação do CEDEP exercia, portanto, um papel ideológico não negligen-
ciável, que se manifestava sob um duplo aspecto. Por um lado, legitimava o papel
normativo e moral exercido pelos agentes sociais, na medida em que Ihes confe-
ria um diploma atestando sua capacidade e habilitação específica para trabalhar
com o menor. Considerando-se legitimada, a ação pedagógica, sob formas diver-
sas de intervenção, se exercia com autoridade. Por outro lado, obtendo a adesão
dos agentes sociais, a formação conseguia reunir, em torno das classes dominan-
tes, aqueles graças aos quais elas devem a manutenção de sua posição hegemôni-
ca, isto é, a pequena burguesia assalariada, caracterizada, nesse caso, pelos pró-
prios agentes sociais.

Eu gostaria ainda de comentar, rapidamente, um segundo aspecto de meu
trabalho, que diz respeito à prática profissional dos agentes sociais.

Os dados foram obtidos através de uma enquete sociológica aplicada a uma
amostra de trabalhadores sociais do IAM - Instituto de Assistência ao Menor,
em Curitiba (PR). Através de entrevistas semi-dirigidas, cujos conteúdos foram
analisados em profundidade, consegui apreender o que faziam e o que pensavam,
na época, os agentes sociais envolvidos com os programas de prevenção e reedu-
cação de menores marginalizados.

Vou relatar para vocês alguns resultados da análise dessa prática profissional.
Com relação, por exemplo, aos modelos de referência pessoal, perguntei quais
eram os motivos que determinavam a escolha de um trabalho junto ao menor
marginalizado. A grande maioria respondeu como sendo o apelo à vocação, ou
seja, a escolha profissional era determinada por uma vocação ou por um "dom
especial" para se trabalhar com menores carentes e abandonados.

Esse tipo de referência pessoal, baseado no modelo vocacional-carismático,
se apóia, sobretudo, no sentido religioso do termo vocação.
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O sistema de referência baseado na técnica, isto é, nos interesses profissio-
nais propriamente ditos, era praticamente ausente das motivações pessoais dos
trabalhadores sociais. Após a referência feita à vocação, o motivo que deterrni-
nava a escolha profissional na área da assistência social era, para quase um ter-
ço das pessoas entrevistadas, a possibilidade de se obter um emprego.

No que se refere às dificuldades encontradas no exercício das funções edu-
cativas junto ao menor, é interessante observar que grande parte das pessoas en-
trevistadas não possuía qualquer formação especíalizada para atuar na área. Hi-
poteticamente, esperava-se, portanto, que uma das dificuldades mais apontadas
fosse a falta de formação na área. Fato surpreendente, essa dificuldade não foi a
mais citada e muito menos aquelas relacionadas ao desnível sócio-econômico e
cultural que distancia o agente social do menor marginalizado. As dificuldades
mais citadas foram as características "psicológicas" do menor.

Embora se preconize, em todos os programas de intervenção social, a impor-
tância de se atuar junto à família do menor, descobri que essa família era ignora-
da, ou seja, o contato direto com a farnrlia do menor era praticamente inexisten-
te. Nos raros casos em que esse contato era estabelecido, a relação entre a insti-
tuição e a família do menor era monopólio exclusivo dos agentes sociais oriun-
dos da classe média. A pesquisa demonstrou, no que diz respeito à origem social
dos trabalhadores sociais, que apenas um número insignificante deles era oriundo
das classes trabalhadoras. A maioria esmagadora das pessoas que trabalhava com
o menor marginalizado, exercendo funções educativas, pertencia à classe média,
à pequena-burguesia. Aos trabalhadores sociais, cuja origem de classe os aproxi-
mava dos menores, cabia a execução das tarefas ditas domésticas, isto é, dar ba-
nho nos menores, escovar os dentes, prepará-Ios para as refeições, cuidar de sua
higiene pessoal, manter a disciplina etc. Esses trabalhadores eram, sistematica-
mente, afastados do contato com as famílias. Existia, portanto, uma relação di-
reta entre a origem social dos agentes sociais e o posto que eles ocupavam nas
instituições. A origem social determinava também o tipo de ação que o agente
social iria exercer junto ao menor (função educativa ou não).

A pesquisa revelou, ainda, que a maior parte dos trabalhadores sociais pro-
curava corresponder às expectativas da sociedade, no que diz respeito ao papel
das instituições de assistência social, papel esse preponderantemente normaliza-
dor. Dentre os objetivos da ação educativa, o mais citado foi o de aprendizagem
de normas sociais, isto é, devolver à sociedade um menor que respeitasse a ordem
social estabelecida, um menor adaptado e integrado ao corpo social. As estratégi-
as de intervenção desenvolvidas pelos agentes sociais visavam, justamente, con-
trolar e enquadrar o comportamento dos menores em função da ordem vigente.
Esse objetivo corresponde exatamente aos interesses ideológicos-normativos das
classes dominantes.

A aceitação da ordem social estabelecida era vista pelos próprios agentes so-
ciais como condição "sine qua non" à reinserção social do menor.

Concluindo, a análise da prática profissional dos agentes sociais demonstrou
que a maioria deles, apegada à visão do mundo dominante, espiritualizada sob •.
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forma de um humanismo cristão e concretizada numa prática pedagógica impreg-
nada de preconceitos e valores de classe, acreditava que a marginal ização social é
lntnnsicarnente ligada às características e ao modo de vida das classes populares,
as mais desfavorecidas. A partir desse raciocínio, justificava-se a intervenção so-
cial em nome do bem-estar dos indivíduos, pois aquela possibilitaria, idealmen-
te, a sua reinserção na sociedade.

Acredito que a concepção dos agentes sociais com relação às classes popula-
res e à assistência social explica-se, essencialmente, pela sua origem social, pelo
sistema de referência baseado na vocação, no sentido religioso do termo e, prin-
cipalmente, por um capital cultural herdado que os distancia das classes sociais
por eles assistidas.

As intervenções propostas pelas instituições de assistência social, inspirada
na Política Nacional do Bem-Estar do Menor e concretizadas através de estraté-
gias de enquadrarnento e controle social, desenvolvidas pelos agentes sociais, são
incapazes de resolver os problemas relativos à marginalização social de menores.
A assistência social e sua prática não têm origem nas demandas das classes so-
ciais "assistidas" e, conseqüentemente, não respondem aos reais interesses dessa
população.

O serviço de assistência social, enquanto aparelho ideológico do Estado, tem
por função, essencialmente, a reprodução do sistema de classes e das relações de
produção na sociedade de classes. Qualquer modificação na prática profissional
dos agentes sociais implicaria, no meu modo de ver, em mudanças radicais na
própria ideologia do trabalho social e em uma nova reinterpretação dos interesses
e necessidades das classes populares. Modificações profundas se impõem na con-
cepção, nas modalidades e no conteúdo da formação destinada aos agentes so-
ciais.

Haverá que se substituir uma pedagogia conservadora, tradicional, reacioná-
ria, por uma pedagogia baseada na análise das condições sociais, econômicas, po-
Iíticas e culturais da sociedade. Esse é o primeiro passo para que se torne possí-
vel a emergência de consciências mais lúcidas, capazes de atuar no sentido de
transformação social e ascensão das classes populares, dominadas e excluídas do
processo de participação da sociedade capitalista brasileira.

Era o que eu tinha a Ihes dizer. Agradeço muito a paciência de todos e des-
culpo-me pela rapidez da exposição.
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