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RESUMO 
 
Os debates a respeito da patologização e medicalização da 
infância têm alcançado cada vez mais espaço no campo das 
políticas públicas devido à sua grande relevância e destaque 
na realidade social contemporânea. Este trabalho tem como 
objetivo discutir os resultados parciais de uma pesquisa cujo 
foco principal é compreender as relações entre o fenômeno da 
multiplicação de diagnósticos de deficiência mental em 
crianças, a patologização da infância e as políticas públicas de 
assistência social. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Infância. Diagnóstico. 
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ABSTRACT 
 
Debates about the pathological and childhood medicalization 
have achieved more and more space in the field of public 
policies due to its relevance and prominence in contemporary 
social reality. This paper aims to discuss the partial results of a 
research whose main focus is to understand the relationship 
between the phenomenon of multiplication of mental deficiency 
diseases in children, the pathologizing childhood and policies of 
social assistance. 
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1.  INTRODUÇÂO 

Os debates a respeito da patologização e medicalização da infância têm 

alcançado cada vez mais espaço no campo das políticas públicas devido à sua grande 

relevância e destaque na realidade social contemporânea. É diante deste cenário, que uma 

recente problemática emerge: a crescente banalização de diagnósticos de deficiência 

mental como estratégia de acesso ao Benefício de Prestação Continuada, conforme previsto 

na Lei Orgânica de Assistência Social (BPC/LOAS). 

A patologização de comportamentos infantis e a naturalização de prescrições 

medicamentosas provocam repercussões tanto nas políticas de saúde quanto nas políticas 

de assistência social, devendo ser alvo constante de problematização e controle social. A 

chamada normalização de condutas, sob o argumento do saber médico-científico, avança 

territórios em nossa sociedade, produzindo docilização de corpos e subjetividades.  

Este trabalho tem como objetivo discutir os resultados parciais de uma pesquisa 

cujo foco principal é compreender as relações entre o fenômeno da multiplicação de 

diagnósticos de deficiência mental em crianças, a patologização da infância e as políticas 

públicas de assistência social. 

 

1.1. A problemática e o campo de pesquisa 

 

A cidade de Mamanguape, localizada no estado da Paraíba, fica a 60 

quilômetros da capital, possui cerca de 42 mil habitantes, dos quais 39,4% estão abaixo da 

linha da pobreza3.  A economia da região gira em torno, principalmente, da renda oriunda da 

agricultura e do funcionalismo público. 

Durante trabalho de pesquisa coordenado por estes proponentes e desenvolvido 

com alunos de graduação no Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica 

(PIVIC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a respeito da realidade da prática 

pedagógica inclusiva em escolas daquele município, alguns dados referentes a esta 

situação chamaram a atenção. Segundo o censo escolar, no período que compreende os 

anos de 2010 a 2013, percebe-se um significativo crescimento das matrículas de crianças 

com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares da rede pública de 

Mamanguape. Destaca-se o número representativo de matrículas de crianças com 

diagnóstico de Deficiência Mental: no ano de 2010, foram 73, mas este número subiu para 

140 no ano de 2013, ou seja, em três anos praticamente dobrou a quantidade de crianças 
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com este diagnóstico. Comparado ao número de matrículas associadas a outros 

diagnósticos, este crescimento provocou um estranhamento, já que os outros quadros 

nosológicos não obtiveram o mesmo crescimento. 

 

 

 

Figura 1 – Matrículas especiais com diagnóstico de Deficiência Mental nas escolas públicas de 

Mamanguape. 

 

Para compreender melhor esta situação foi imprescindível o acesso e a leitura 

de uma amostra de cerca de 30 laudos encaminhados às escolas: todos são elaborados 

pela Fundação Estadual Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD/PB), 

seguem um modelo institucional que delimita um mínimo de informações sobre o 

diagnóstico, resumindo-se ao nome da criança, data de nascimento, o esclarecimento de 

que foi submetida a uma avaliação interdisciplinar e o diagnóstico seguido do código na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 

(CID 10). Todos os laudos acessados, naquela ocasião, apontavam Deficiência Mental.  

Os encaminhamentos e laudos circulam no âmbito da escola e dos profissionais 

de saúde da FUNAD/PB (que além de diagnosticar, são responsáveis pelas indicações 

terapêuticas e medicamentosas), possibilitam que os responsáveis pelas crianças busquem 

acesso ao BPC/LOAS.  

Diante desta realidade, buscou-se compreender os caminhos traçados pelos 

responsáveis por estas crianças através de entrevista realizada com a Coordenadora de 

Educação Especial do município. Entende-se que as crianças podem ser encaminhadas 

para a FUNAD/PB através de solicitação do médico, ou profissional de saúde. Na referida 

Fundação, as crianças passam por um processo de triagem que leva em média de seis 

meses a um ano. Caso sejam diagnosticadas com alguma síndrome, transtorno ou 

dificuldade que necessite de acompanhamento de equipe interdisciplinar de saúde, a 



 

 

                  

criança permanece como paciente da instituição. Neste caso, os responsáveis podem, de 

posse do diagnóstico, iniciar o processo de solicitação do BPC/LOAS. Uma das instâncias 

em que este processo deve ser submetido é o Ministério Público. Entretanto, diante da 

crescente procura deste benefício, este órgão está procedendo a um levantamento de 

quantas pessoas em Mamanguape são diagnosticadas e utilizam medicamentos controlados 

para tratar de transtornos mentais e/ou estão em atendimento especializado buscando um 

diagnóstico. Tal levantamento está sendo realizado com a ajuda dos agentes de saúde do 

município e foi disparado por dois elementos importantes: a) a grande quantidade de 

processos que chegam ao âmbito do judiciário, solicitando o BPC/LOAS, b) o aumento do 

numero de ônibus que se deslocam do município em direção à capital para levar pessoas 

em atendimento à FUNAD/PB. Trata-se de três ônibus da prefeitura que saem diariamente 

para atender esta população. Cabe esclarecer que as pessoas que se dirigem à fundação, 

são aquelas que já estão em tratamento e as que estão passando por processo de 

triagem/diagnóstico. Há uma estimativa não-oficial de que cerca de 12000 (doze mil) 

pessoas são consideradas deficientes naquele município. 

A investigação do Ministério Público quer levantar dados que circulam na esfera 

educacional, da saúde e posteriormente da Assistência Social e Jurídica. Tais informações 

podem ajudar a compreender esta movimentação repentina e crescente no aumento do 

número de casos de pessoas com deficiência no município. 

Ainda na entrevista com a Coordenadora de Educação Especial de 

Mamanguape, surgiram muitas outras informações, dada a sua livre circulação nas 

diferentes esferas e o contato direto com diversas famílias assistidas. A partir destes 

contatos, o contexto além de números, ganhou rostos e histórias. E uma das falas marcou 

profundamente a importância e o desejo pela pesquisa ora proposta: “A gente trabalha com 

crianças muito comprometidas e carentes. Elas não têm o mínimo de dignidade para viver, 

mas mantêm com o benefício, uma família inteira.”  

Ao revisitarmos alguns números sobre a população de Mamanguape, chama a 

atenção pensar que quase 40% dos habitantes vivem abaixo da linha da pobreza, que este 

número represente cerca de 12 mil pessoas e que este também é o numero estimado de 

habitantes que integram o grupo de deficientes que buscam, ou estão buscando, o 

BPC/LOAS.  

Ainda que informalmente, na imersão do campo de pesquisa ouvimos histórias 

de pessoas das comunidades ou de agentes do Sistema Educacional, entre eles sabe-se 

que é comum a prática de recomendar para a vizinha ou amiga o medicamento que o filho 

está tomando e até emprestar alguns comprimidos para que outra criança se “comporte 

melhor” ou fique “mais calma”. As mesmas recomendações sobre a obtenção do benefício 



 

 

                  

social circulam entre as mães que descrevem que tipo de queixas os responsáveis precisam 

relatar e que comportamentos a criança deve apresentar na escola e junto a profissionais da 

saúde e da assistência social para garantir o encaminhamento desejado. Algumas crianças 

precisam ser sempre agressivas na escola, fingir que não entendem o que se fala e até 

simular que rasgam dinheiro. Em certas situações uma profissional que atende algumas 

dessas crianças diz ter ouvido delas próprias, longe da mãe ou do pai, que precisa ter certos 

comportamentos, para não perder o dinheiro que sustenta a casa.  

Escutar algumas falas exige a disponibilidade de deixar de lado qualquer 

julgamento moral para dar lugar a uma leitura contextualizada e crítica sobre o cenário em 

que se passam as histórias. Culpabilizar as famílias seria muito perverso. Há todo um 

complexo alinhamento de interesses políticos, econômicos e sociais que estão em jogo. 

Nesta rede, onde os especialistas e o Estado apontam para a tutela e submissão dos 

sujeitos, para a classificação e regulação dos grupos, as famílias criam estratégias de 

sobrevivência.  

Muitas questões aparecem na leitura destas narrativas. Estão impressas sobre 

elas uma construção histórica sobre a normatização da infância e o controle do saber 

especialista sobre as famílias. Neste contexto, as políticas públicas de assistência social 

podem ser compreendidas como medidas reformistas, pois não são capazes de transformar 

a realidade da desigualdade social e ainda servem como estratégias de controle da 

população. (Yamamoto, 2003; Yamamoto & Oliveira, 2010) Os profissionais que atuam nos 

sistemas de assistência e saúde devem ser interrogados sobre sua implicação com a 

economia da diferença dinamizada neste cenário. As famílias pobres, por sua vez, podem 

estar criando suas próprias estratégias de sobrevivência, inserindo-se nesta lógica para 

garantir aquilo que o Estado, de outra maneira, não provê.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1.  A patologização da infância e a negação da diferença 

 

Para tratar sobre a infância na contemporaneidade, usar de uma única definição 

seria um grande erro conceitual, afinal, compreendê-la necessita da questão de qual 

contexto se é/está criança. Diante da resposta abre-se a possibilidade de visualizar as 

relações históricas e culturais de cuidado, afeto, educação, responsabilidade que circulam 

entre os sujeitos que pertencem a determinadas realidades.  

Diversos estudos apontam a infância como uma categoria histórica, que deve ser 

compreendida de acordo com os sentidos produzidos para ela em uma sociedade, em um 



 

 

                  

dado momento da história. O modo como cada grupo social compreende, se relaciona e 

atribui cuidados às crianças se diferencia em certos contextos culturais, políticos e 

econômicos. Neste sentido, delimita-se o que é ser criança nestes parâmetros, atribuindo-

se, inclusive, a conotação do que é esperado ou não destes sujeitos, o que é normal ou 

patológico. (Ariès, 1981; Costa, 1999; Lobo, 2008; Rizzini, 1997; Rizzini, 2014 ) 

A infância, enquanto etapa diferenciada da vida, cujo processo de 

desenvolvimento merece atenção especial, teve sua emergência em meados do século 

XVIII na Europa em função da mudança de paradigma que marcará a transição da Idade 

Média para a Sociedade Moderna. Mudanças ocorridas nos campos econômico, político, 

social e filosófico imprimiram novas formas de compreender o mundo. A dinâmica capitalista 

e a convicção positivista de que a vida social poderia ser regida por uma „verdade absoluta‟, 

a que somente o conhecimento científico teria acesso, foram pilares fundamentais da nova 

era que se inaugurava. 

Neste cenário, todo modo de organização da vida precisou tornar-se eficiente e 

lucrativo, o que possibilitou que o campo da medicina social ganhasse força e pudesse 

legitimar sua inserção no meio familiar e ditar padrões sobre a criação, a educação e a 

medicalização das crianças.  

No Brasil, as determinações sobre o que é normal ou patológico para a infância 

encontraram sua emergência no início do século XX. Naquele momento, a criança passou a 

ser foco de preocupações por parte dos especialistas e do poder público por conta de três 

aspectos principais: a elevada taxa de mortalidade infantil, o grande número de crianças 

abandonadas e a necessidade da figura do médico para a manutenção da higiene física, 

mental e moral do núcleo familiar. (Rizzini 1997; Costa 1999) 

A produção de novos conhecimentos no campo médico e jurídico a respeito da 

infância constituiu-se a partir de um discurso nacionalista que delegou à criança uma 

posição de bem econômico do país: a criança pobre seria o futuro da nação na medida em 

que se tornasse um trabalhador docilizado (Rizzini, 2014). A produção de um saber nestes 

moldes legitimou práticas de desqualificação do saber popular, de normatização do núcleo 

familiar, de tutela das famílias pobres pelo saber especialista através da autorização do 

Estado. 

O lugar privilegiado do discurso médico sobre a infância e a família tem uma 

história no cenário brasileiro marcada por interesses políticos e econômicos de controle da 

população. 

A figura da “criança anormal”, sujeita aos acometimentos da doença mental e 

passível de cuidados médicos, surgiu na Europa no final do século XIX e chegou ao Brasil, 

no início do século XX. Segundo Lobo (2000 e 2007), os cuidados e conhecimentos 



 

 

                  

desenvolvidos pela psiquiatria e pela pedagogia, neste período, produziram padronização e 

classificações a respeito do desenvolvimento infantil, conhecimentos que visavam 

estabelecer uma certa normalização desta etapa da vida. A partir daí, estabeleceu-se a 

infância como etapa passível de intervenções e cuidados com relação à alienação. Ela 

própria como suscetível às doenças mentais, ou como alvo de práticas preventivas ao 

adoecimento em outras etapas da vida. 

 Os discursos psicológicos que silenciam as desigualdades sociais e atribuem 

aos sujeitos características individuais e patologias que justificam o fracasso escolar, 

consolidaram seu espaço no ambiente escolar amparados pelos discursos e métodos 

científicos desenvolvidos nas décadas anteriores. Ao mesmo tempo, deram suporte a uma 

prática clínica voltada para a adaptação das diferenças e desvios entre os alunos e na 

mensuração, possível através dos instrumentos e testes psicológicos, o que coadunou 

perfeitamente com os interesses das classes econômicas privilegiadas na medida em que 

explicava cientificamente o fracasso sob a perspectiva individualista, silenciando os 

processos de resistência ao sistema de opressão reproduzido na instituição escolar. (Patto, 

2005) 

Mas a exclusão dessas crianças não se deveu apenas às práticas dos testes 
psicológicos e das seleções escolares. A precariedade generalizada das condições 
de funcionamento da grande maioria das escolas no país e a degradação ainda 
maior que se observa atualmente no ensino público têm, até hoje, sua contrapartida 
num subproduto: as figuras do “atrasado escolar” e do “portador de distúrbios de 
aprendizagem” ou, em terminologia médica ainda mais atual, o TDAH (transtorno do 
déficit de atenção e hiperatividade) – uma multidão de crianças que, mesmo após 
anos de escolarização, sequer consegue alfabetizar-se. (Lobo, 2007, p.78) 

  

A produção da figura da criança anormal emergiu em um contexto histórico que 

possibilitou uma visibilidade da infância enquanto etapa diferenciada da vida e gerou a 

apropriação do discurso do especialista sobre a esta população.  

Os discursos de especialistas como psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, 

por exemplo, sobre as formas corretas de educar, cuidar e castigar as crianças e as 

conseqüências de não seguir as regras ditadas pelos experts, exerceram grande influência 

entre pais, educadores e a população em geral. Neste sentido, a grande relação de 

transtornos de comportamento associados à infância está diretamente relacionada com a 

gestão dos padrões de normalidade construídos pelos especialistas. Refletir sobre a 

normatização/patologização da infância nos tempos atuais, implica uma consulta minuciosa 

aos manuais psiquiátricos em vigor, pois revelam uma enorme gama de classificações do 

comportamento infantil.  



 

 

                  

Associado a este processo, assistimos a indústria farmacêutica crescendo 

vertiginosamente em um contexto social que, apesar de alargar discursos moralistas e 

ações repressoras sobre as drogas ilegais, legitima o crescente consumo da drogas lícitas 

passivamente. O nicho mercadológico criado pela relação entre mal-estar e medicamentos 

impulsiona uma economia promissora para a indústria de psicofarmacos e outros atores 

sociais atuantes nestas engrenagens. (Conselho Federal de Psicologia [CFP], 2013) 

No campo da educação, a rotulação de alunos com dificuldades de 

aprendizagem, leitura e escrita está se naturalizando.  Nestes casos, as crianças são 

encaminhadas para profissionais de saúde, com o objetivo de encontrar o diagnóstico e 

tratamento para a diferença. O laudo é a garantia para uma intervenção em seu 

desenvolvimento, seja com a medicalização, acompanhamento terapêutico, seja com as 

duas estratégias concomitantes ou, mais além, é também a garantia de que o problema está 

com o individuo, não com a instituição escolar, menos ainda com o sistema. 

 

2.2. As políticas públicas de assistência social e a proteção à infância 

 

As práticas sociais desenvolvidas no âmbito das políticas públicas de assistência 

social, ao se destinarem a grupos específicos, expressam um certo modo de 

reconhecimento social destes sujeitos. Certamente, este modo está atrelado às condições 

históricas, políticas e ideológicas que organizam o funcionamento da sociedade, os lugares 

ocupados por cada um, o que dá origem às legislações e funcionamento das ações dirigidas 

pelo Estado à população. 

Conforme destacado anteriormente, a infância, enquanto uma fase diferenciada 

da vida, categoria para a qual devem se dirigir cuidados especiais, emerge no Brasil no final 

do século XIX. Naquele momento, percebe-se uma forte influência do saber técnico-

especializado na organização de instituições voltadas para a saúde e assistência, antes 

ocupadas pela Igreja. As Santas Casas de Misericórdia, assim como a Roda dos Expostos 

são um exemplo claro disso. (Rizzini, 1997; Rizzini, 2014) 

O discurso de proteção à infância propagado neste período colocava em ação 

uma demanda por políticas voltadas para a infância pobre. Afinal, a criança vista como 

futuro da nação gerava preocupações de cunho econômico: por um lado representava 

investimento para que se transformasse em dócil trabalhador, por outro lado, um gasto, na 

medida em que poderia se tornar um fardo para a sociedade enquanto sujeito infrator das 

leis ou um vagabundo que geraria custos aos cofres públicos. Tais discursos vão se valer de 

estratégias de criminalização e medicalização da pobreza para concretizar seus fins. Como 



 

 

                  

esclarece Rizzini (1997): "Para se ter como moldar a criança com propósito de civilizar o 

país, era preciso primeiro concebê-la como passível de periculosidade." (p. 140). 

A apropriação da infância como alvo de discussão, que deve ser assistido e 

protegido enquanto futuro da nação, evidenciava a tentativa de um roteiro de construção de 

um país que não se basearia em políticas voltadas para a base dos problemas sociais como 

os salários baixos, pouco ou nenhum acesso à terra, mecanismos opressivos de controle 

social, saúde precária, falta de moradia e educação, mas na legitimação da entrada do 

especialista no núcleo familiar, ditando normas e modelos a serem seguidos, docilizando as 

classes ditas perigosas, com o objetivo final de preservar a ordem social, protegendo o 

futuro dos filhos da elite. 

Desta forma, veremos germinar neste momento a promulgação do Código de 

19274 que, entre outras coisas, legitimou a diferença entre menor e criança, significando a 

segregação e diferenciação da infância dos pobres e o direcionamento de políticas públicas 

para o tema da infância de forma classista e excludente.  

Esta relação com a criança pobre se estabeleceu com duas práticas sociais 

fundamentais: por um lado a assistência à infância abandonada, de responsabilidade de 

ações da esfera privada; por outro as voltadas para os ditos delinqüentes, marcadas pela 

presença do Estado.  

Em 1964, com a instalação da ditadura civil-militar e a Doutrina de Segurança 

Nacional, a questão do “menor” tinha como parâmetro a ordem, o desenvolvimento e a 

“segurança” como bens maiores da Nação. (Coimbra, Matos & Torralba, 2002) O 

atendimento à infância passa a ser compreendido pela ótica do “inimigo interno” na medida 

em que os “menores” poderiam se tornar criminosos, malandros e vagabundos.  

O contexto daquela época é marcado pelo regime autocrático-burguês, cujo 

projeto de modernização conservadora efetuou o aprofundamento das desigualdades 

sociais. O modelo de intervenção na área da política social mostrou-se centralizador 

promovendo a expansão e a institucionalização das políticas sociais. (Yamamoto & Oliveira, 

2010) 

Neste cenário é que surge a Política Nacional de Bem Estar do Menor (PNBEM), 

executada pela Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM) e que passou a 

articular o atendimento à infância, com uma tendência centralizadora, que estabelecia 

diretrizes gerais que deveriam ser seguidas pelas Fundações Estaduais de Bem Estar do 

Menor (FEBEMs).  

                                                           
4
  O Código de Menores foi instituído através de um decreto em 1926, mas somente em 1927 foram 

consolidadas as leis de assistência e proteção aos menores (Decreto n° 17.943-A). Conhecido 
também como Código de 1927, a legislação reflete um protecionismo que delegava ao Estado o 
exercício do mais absoluto controle sobre a população denominada “menor de idade”.  



 

 

                  

O Código de Menores, de 1979, reformulou a legislação anterior, mas 

estabeleceu-se a partir de um contexto sociopolítico inspirado em ideais autoritários e como 

instrumento de controle social da infância e da adolescência. Mais ainda, que se omitia 

quanto à garantia de direitos básicos desta população cuidando apenas do que se 

apresentava como conflito instalado. (Coimbra, Matos & Torralba, 2002)  

O período que marca a transição da ditadura civil-militar para a abertura política 

é de efervescência dos movimentos sociais e de reivindicações pela garantia de direitos e 

de transformação da desigualdade social. Neste processo, a promulgação da Constituição 

de 1988 possibilitou a garantia de uma série de demandas históricas. Entretanto, somente 

em 1990 foram aprovadas leis regulamentadoras como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/1990)  

 

É por meio do ECA que temos a consagração da Doutrina da Proteção Integral. Ou 
seja, pela primeira vez, a criança e o adolescente são pensados como sujeitos de 
direitos, eliminando-se o caráter punitivo do Código anterior. Trata-se de um novo 
modelo, que se intenciona democrático e participativo, no qual família, sociedade e 
Estado são cogestores do Sistema de Garantias, que não se restringe à infância e 
juventude pobres, protagonistas da situação irregular, mas sim a todas as crianças e 
adolescentes, lesados em seus direitos fundamentais de pessoas em 
desenvolvimento. (Paiva e Cruz, 2014, p.183) 

 

As práticas sociais destinadas à infância estiveram historicamente marcadas 

pelo seu reconhecimento como sujeito social. Ainda que em 1990 tenhamos visto a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como uma legislação que 

dará um salto diferencial nos parâmetros para um novo olhar sobre a criança e o 

adolescente, o que se pode notar é que a efetivação de diversas questões propostas pela lei 

ainda estão em construção. 

Por sua vez, a criação da Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 8.080/1995), 

possibilitou a garantia de que a assistência se constituiria como “política pública de proteção 

social e um direito de todo cidadão a condições dignas de vida” (Alberto, Freire, Leite & 

Gouveia, 2014, p. 145) Desta maneira, compreende-se um rompimento com o modelo 

caritativo operado em outros momentos. 

Os ordenamentos jurídicos que operam sobre a contemporaneidade marcam 

outras formas de reconhecimento dos sujeitos, de demarcação de responsabilidades do 

Estado e de articulação de políticas voltadas para a infância. Tais políticas se colocam como 

importantes elementos para compreensão das condições históricas e sociais expressas 

tanto na legislação, quanto naquilo que se efetiva nos setores, equipamentos e serviços das 



 

 

                  

políticas públicas que se entrecruzam na proteção e garantia dos direitos da infância, bem 

como naquilo que se apresenta a este grupo como ações de proteção social. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A patologização da infância é um problema a ser duramente enfrentado. Resta 

claro o exercício de relações de saber-poder que visam ao extermínio das diferenças e 

normatização de condutas sociais. Tal fenômeno tem sido frequentemente 

acompanhado pela acrítica medicalização da vida, estratégia respaldada pela 

legitimidade do saber especialista em nossa sociedade. 

O desafio que se apresenta consiste em repensar/redefinir políticas públicas 

capazes de superar tamanha problemática sem incorrer no equívoco da reprodução 

social do que está dado. Tal enfrentamento merece especial destaque quando 

percebemos o fato de nossas políticas sociais, ao invés de enfrentarem o quadro 

capcioso, tornam-se elas próprias as molas propulsoras da produção de infâncias 

obedientes e docilizadas.  

As políticas sociais devem servir como dispositivos para reconfiguração de nosso 

quadro social. Importa observar que, na forma como atualmente operacionalizadas, as 

políticas em análise neste trabalho não tem conseguido produzir alterações 

fundamentais em nossas questões sociais, não eliminam a pobreza estrutural e, pior, 

tem funcionado como estratégias de sobrevivência para os principais atingidos pelas 

desigualdades sociais existentes em nosso país. 

O caráter reformista das políticas sociais voltadas para a infância impede um 

salto de qualidade no tocante à proteção de nossas crianças e a promoção de vidas 

dignas, capazes de exercerem o protagonismo social com vistas a real emancipação 

humana. Refletir sobre tais expedientes é condição fundamental para a construção de 

um novo modelo de sociedade, regido por diferentes relações sociais capazes de 

produzir políticas públicas eficazes com vistas a um mundo justo e menos desigual. 
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