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A proposta deste artigo é discutir a inconsistência ou a superficialidade do conceito situação de
risco atribuído a crianças e jovens pobres. Apresentarei, para tanto, as origens e implicações
da sua utilização, quando passa a ser empregado pelas ciências sociais, bem como alguns tre-
chos veiculados na mídia, que correlacionam a necessidade da educação à diminuição da
pobreza. Valendo-me da etnografia, mostrarei a realidade de três jovens que vivem em condi-
ções de severa pobreza e as suas respectivas relações estabelecidas com a escola, para, então,
analisar algumas das limitações e marcas que tal conceito acarreta para aqueles assim identi-
ficados, questionando as implicações mais diretas no atendimento desses jovens pobres: a
escola precária para alunos precários.

Palavras-chave: pobreza, escolarização, juventude, situação de risco

Introdução

O conceito risco possui uma gama de significados e, portanto, a depender do contexto de sua
utilização, oferece um sentido próprio. As possibilidades de análise são inúmeras e variam de
acordo com a área de conhecimento e conforme o tipo de enfoque da pesquisa – se micro ou
macro estrutural. Entretanto, a pobreza é um ponto de convergência quando se evoca o «risco».

Risco e pobreza indicam condições precárias de vida, mas não podem ser utilizadas como
sinônimos, pois quando olhamos a realidade concreta em que «pessoas pobres» e «pessoas em
situação de risco» vivem, podemos perceber como o campo de possibilidades (cf. Velho, 1994) de
cada uma delas se altera devido a pequenas nuances do cotidiano.

AS MARCAS DA POBREZA 
NA INFÂNCIA E NA JUVENTUDE
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Este artigo aborda a realidade brasileira e propõe-se a discutir a superficialidade com que o
conceito situação de risco é utilizado no campo da educação. Para tanto, será apresentada sua uti-
lização em duas situações distintas, mas complementares: a primeira diz respeito à mídia, que atri-
bui à educação a responsabilidade pela diminuição da pobreza; a segunda apresenta a realidade
de três jovens que habitam a periferia da cidade de São Paulo e são, inadvertidamente, considera-
dos pela equipe escolar como «alunos em situação de risco», pois essa marca parece justificar seu
fracasso e inadequação escolar.

Situação de risco: a ressignificação nas ciências sociais e a circulação na mídia

Uma forma corrente de demarcação social é o emprego de palavras selecionadas para diferen-
ciar os que fazem parte de um grupo desprovido de bens materiais, sociais ou culturais em rela-
ção àqueles que os possuem (cf. Goffman, 1988; Elias & Scotson, 2000).

A expressão situação de risco está fora da escola organizando estatísticas com o objetivo de
indicar o encontro entre pobreza e desvio, e também está dentro dela servindo para diferenciar
aqueles alunos que vão à escola para aprender dos que precisam ser protegidos e/ou salvos. Para
esses últimos, a escola parece delinear-se como uma instituição social «antídoto» às questões refe-
rentes às suas defasagens, especialmente se o risco no qual estão mergulhados se referir às condi-
ções consideradas inerentes à pobreza e, de modo especial, à tendência à criminalidade.

A escola, ao ser permeada por vários repertórios de opinião, que pouco a pouco se consti-
tuem como formas simbólicas, vale-se deles para se organizar pedagogicamente. Nessa complexa
trama de relações, cada pessoa constrói e refaz, a todo instante, o significado de conceitos como
situação de risco. Nesse processo está em curso a naturalização da imagem da escola enquanto
antídoto ao risco, relacionado aos problemas sociais da infância e da juventude (cf. Silva &
Freitas, 2006).

As imagens e opiniões disseminadas especialmente pela mídia contam com os mais diversos
interlocutores e geram, em maior ou menor escala, uma forma de pensar a escola, o processo
educacional e seus alunos. Embora seja fundamental distinguir as falas de um ministro da
Educação, ou de um membro da UNESCO em relação àquelas publicadas em colunas de jornais
ou revistas, ou ainda das opiniões emitidas por diretores escolares, professores ou pais de alunos,
todas revelam uma face preconceituosa do argumento que se instala no bojo da defesa da impor-
tância da escola para se obter um futuro melhor. 

Em sua origem, situação de risco serviu para indicar «as condições de existência da criança ou
de seu ambiente que comportam um risco de doença mental superior ao que se observa na popu-
lação em geral» (Ajuriaguerra apud Rosemberg, 1994: 31).

Hoje, o «risco» não se delineia mais de forma tão clara: estão em risco aqueles que moram
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nas encostas de morros ou próximos a córregos; quem parece estar mais próximo da criminali-
dade, sobretudo o pobre; quem possui a marca das contravenções penais no histórico pessoal
e/ou familiar; quem mora em regiões de grande violência, por estar mais sujeito à morte pre-
coce; jovens que precisam trabalhar na informalidade para ajudar no sustento da família; os
que vivem na rua ou que nela passam grande parte de seu tempo. Para a escola, estão em
risco os alunos que associam uma ou várias dessas características à indisciplina, ao fracasso
escolar ou à evasão.

No artigo intitulado Crianças pobres e famílias em risco: as armadilhas de um discurso,
Rosemberg (1994: 31) resgata a ideia de que «a categoria descritiva famílias em risco foi empres-
tada da epidemiologia e da psiquiatria e transposta para o terreno das políticas sociais sem uma
crítica epistemológica necessária». No campo da epidemiologia, o risco comporta a «descrição de
uma maior probabilidade de ocorrências indesejáveis em saúde quando um indivíduo ou grupo é
portador de certas características denominadas indicadores de risco e cuja lista e ponderações
podem se construir em grades de risco» (Deschamps apud Rosemberg, 1994: 31).

Quando o conceito saiu do campo das ciências biológicas e passou a ser empregado pelas
ciências sociais, foi (re)significado e, a depender do modo como é utilizado e entendido em con-
textos sociais específicos, pode ser considerado ideológico no sentido de manter relações de
dominação (cf. Thompson, 2002: 17). Como nos lembra Beck (2002: 38), «o efeito social das defi-
nições de risco não dependem de sua consistência científica»1.

Quando serve para distinguir pessoas que não agem de acordo com padrões socialmente acei-
tes, e que supostamente precisam de «ajuda» para conseguir adequar-se, cria a imagem de que o
indivíduo em risco tem uma escolha. Essa «escolha» oferece um pressuposto ideológico, na medida
em que concebe um sujeito no limiar entre o «risco» – perder-se definitivamente – e a «salvação» –
ou a correção do mal que o desvia –, cabendo exclusivamente a si próprio a decisão de qual
caminho seguir.

A relação entre risco e pobreza pode ser ricamente analisada se nos valermos das ferramentas
conceituais propostas por Beck (2002), ressaltando-se, porém, que sua perspectiva teórica é
macro-social e, portanto, suas considerações referem-se aos impactos do risco nos países mais e
menos desenvolvidos.

Uma questão fundamental em seu trabalho é a divisão desigual dos riscos. Ainda que alguns
tipos não se encaixem nessa divisão, já que toda a população mundial está à sua mercê, em geral
quanto mais rico e desenvolvido for um país, menores serão os impactos sofridos. De modo
inverso, quanto mais pobre e atrasado, maior será sua vulnerabilidade.

Conforme Beck (2002: 40-41; itálico no original), «a história da divisão dos riscos mostra que
estes seguem, do mesmo modo que as riquezas, o esquema de classes, mas ao inverso: as rique-
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zas se acumulam para cima, os riscos para baixo. Portanto, os riscos parecem fortalecer e não
suprimir a sociedade de classes»2.

Se observarmos a realidade brasileira sob essa perspectiva, em termos microscópicos porém, per-
ceberemos que quanto maior a pobreza em que uma família vive, maior será sua proximidade com
as situações de risco, que se manifestam sob a forma de violência, de criminalidade, de doenças, etc.

De forma acentuada, verifica-se que a educação e, por vezes, a escolarização têm um papel
fundamental nas prescrições de combate à pobreza e, por conseqüência, de afastamento do
«risco». É exatamente essa relação tão direta e quase inquestionável que torna a escola o espaço
em que as crianças e os jovens pobres podem ser «salvos» da realidade em que vivem.

Tais correlações podem ser exemplificadas nas suas mais diferentes formas.
A Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) «trabalha, de diferentes formas,

para combater a pobreza em todo o mundo». Para eles,

a educação é uma das formas mais eficazes de quebrar o ciclo que perpetua a pobreza no país. E o analfabe-
tismo tem sido um dos muitos obstáculos encontrados no Brasil. [...] Geralmente os pais também são analfabe-
tos e orientam seus filhos a largar os estudos em busca de trabalho. Mas as portas se fecham quando se depa-
ram com a escuridão que o analfabetismo coloca esses indivíduos. Capacitando essas pessoas, acreditamos
quebrar esse ciclo de pobreza que perpetua de geração para geração (CARE, 2004).

No mesmo sentido, a Fundação Abrinq3, com o apoio de inúmeras entidades que têm seus
trabalhos voltados especialmente ao combate à pobreza no mundo, formou a Rede de
Monitoramento Amiga da Criança, movimento social que se propõe atender as metas estabeleci-
das pela ONU. «O documento “Um mundo para as crianças” reconhece a educação e o acesso a
serviços gratuitos de qualidade como fatores chave para a redução da pobreza e para a promoção
da democracia, da paz, da tolerância e do desenvolvimento» (Brasil, 2004: 67).

Um pouco mais adiante, no mesmo documento, são apresentadas algumas recomendações,
em relação à melhoria das condições de vida das crianças e adolescentes, dentre as quais algumas
merecem destaque especial:

•  Mapear o trabalho infantil em lixões, permitindo a focalização do trabalho do Governo e
uma ação mais efetiva de combate a essa forma de trabalho infantil;

•  Identificar e investir na erradicação do trabalho infantil nos lixões, principalmente em fun-
ção da facilidade de se mapear essas áreas e de definir estratégias orientadas para as crian-
ças e adolescentes que ali trabalham;
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•  Estimular e apoiar a criação de redes locais e nacionais de proteção, que garantam a segu-
rança das crianças e adolescentes que trabalhem para grupos criminosos, possibilitando o
seu resgate;

•  Reintegrar nas escolas, nas suas famílias e nas suas comunidades, crianças e adolescentes
envolvidos na violência armada organizada sempre que isso for possível;

•  Implantar centros esportivos, culturais e educacionais atrativos e adequados para crianças
e adolescentes vulneráveis ao ingresso no crime organizado (tráfico de drogas, de armas,
etc.), dentro das comunidades de baixa renda [...] (Brasil, 2004: 67 e 123; grifos nossos)

O intuito não é questionar a necessidade de se oferecer condições dignas às crianças e aos
jovens que vivem em situação de severa pobreza (cf. Silva & Freitas, 2006), mas salientar de que
maneira a circulação dessas imagens serve para demarcar posições de precariedade social, legiti-
mando e reforçando a ideologia da escola enquanto antídoto aos problemas sociais, ou como sal-
vadora de crianças e jovens mergulhados nos mais variados tipos de adversidades, o que culmi-
nará em um atendimento escolar diferenciado, como veremos mais adiante.

Nas questões grifadas, a escola é apreendida como espaço singular na proteção e «salvação» de
crianças e jovens envolvidos com o trabalho precoce ou com o mundo da criminalidade. Em rela-
ção à ênfase dada ao trabalho nos lixões é interessante ressaltar dois aspectos: essa atividade
parece ser tão ou mais perigosa quanto o envolvimento com grupos criminosos, pois é a única
destacada entre as tantas atividades insalubres exercidas pelos mais jovens; o trabalho com o lixo
restringe-se aos lixões, sendo desconsiderada a realidade de tantas famílias que buscam sua sobre-
vivência revirando os sacos de lixo nas ruas, antes de serem recolhidos pelos caminhões da
Prefeitura. Essas crianças parecem ser tão invisíveis que sequer são citadas, mesmo quando o
assunto é a erradicação dessa forma de sobrevivência.

Os trechos citados fazem parte de documentos elaborados por instituições de ajuda às popula-
ções mais pobres, mas a correlação escola/educação e combate à pobreza também é abordada em
livros sobre educação ou em artigos de jornais ou revistas.

Dimenstein, jornalista que tem no jornal Folha de S.Paulo4 uma coluna sobre educação, é refe-
rência constante nas falas de professores e a leitura de seus textos está presente não só nos cursos
de formação, como também nas bibliografias de concursos públicos. Em seu livro O Cidadão de
Papel apresenta a seguinte consideração:

Durante todo o texto, falamos em círculo vicioso, ou seja, você foi vendo como a pobreza reproduz pobreza.
A família é pobre. Mora em uma casa onde não tem saneamento básico. O ambiente facilita a transmissão de
doenças. As doenças enfraquecem o corpo, que fica desnutrido. A criança desnutrida não aprende direito o

4 O jornal Folha de S. Paulo tem uma circulação anual média superior a 300 mil exemplares, sendo o jornal mais lido no
país, segundo a Associação Nacional de Jornais.



que é ensinado. E quem não estuda não consegue arrumar um bom emprego. Um jeito de quebrar esse círculo
tenebroso é a educação. Isso porque uma pessoa instruída pode defender melhor os seus direitos e saber
quais são as suas obrigações (Dimenstein, 1997: 140; grifo nosso).

O papel da escola como «antídoto» ou como meio para a transformação de inúmeros proble-
mas sociais (pobreza, saneamento básico, saúde e educação) é apresentado de modo claro e pre-
ciso, refletindo uma abordagem corriqueiramente presente na escola e na sociedade. 

No artigo Aprendizagem de mentira, Castro, um economista que escreve mensalmente sobre
educação para a revista Veja5, aborda a questão do trabalho de menores de idade em grandes
fábricas, confrontando a realidade de um jovem operário brasileiro a um outro alemão. Ressalta
que a fábrica da Volkswagen, considerada segura na Alemanha, é avaliada como insegura pelos
governantes brasileiros, pois aquele estaria exposto a uma série de riscos. Ele conclui que

riscos sempre há e todo o cuidado para reduzi-los é justificado. Mas o risco de acidentes no setor informal e
de morte violenta para jovens nas grandes cidades brasileiras é dezenas de vezes maior que o risco de aciden-
tes em fábricas. Em outras palavras, um jovem de classe operária está mais seguro dentro da fábrica da Volks
(ou qualquer outra do gênero) que na rua (Castro, 2003b: 22; grifo nosso).

Em Itabirito não tem Fome Zero6, Castro discorre sobre as inúmeras condições que fazem com
que esta cidade tenha o décimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais alto do estado
de Minas Gerais. Referindo-se às «múltiplas manifestações de uma sociedade civil ativa», cita o tra-
balho realizado por «um clube privado de tênis, onde 200 crianças pobres recebem aulas, gratuita-
mente, desde que freqüentem a escola com bom aproveitamento. Em vez de infratores, já saíram
desse grupo dois campeões brasileiros». Mais adiante, refere-se a uma escola que se «tornou uma
instituição de tempo integral para 300 alunos do ensino fundamental com passado complicado
beirando a delinquência» e finalmente ressalta o trabalho voluntário do médico, que oferece 1000
atendimentos gratuitos, e do prefeito, que dá aulas na escola, para então concluir que «a fórmula é
simples: todos ajudam, todos confiam, todos vigiam» (Castro, 2003a: 10; grifo nosso).

Esses excertos refletem imagens da pobreza atrelada, de forma irremediável, à violência e, direta
ou indiretamente, permeiam o discurso das instituições educacionais. Reforçam que atitudes simples,
como a participação de todos – ressaltando o trabalho voluntário, inclusive dentro da escola –,
podem mudar a situação de uma cidade e serem solução para problemas sociais tão graves como a
violência. Reportagens como estas vão nutrindo a imagem de que a escola pode ser o melhor
espaço para mudar as condições sociais e econômicas de inúmeras crianças e jovens pobres. 
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6 O programa Fome Zero foi criado pelo Governo Federal em 2003 com o objetivo de «assegurar o direito humano à ali-
mentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos».



Entretanto, a escola que supostamente pode «salvar» esses jovens não é aquela em que os con-
teúdos ensinados são priorizados, mas sim um ambiente onde as questões trabalhadas são as que
tocam ideologicamente o significado da sociabilização: é o local do trabalho voluntário, é a prepa-
ração para o mundo do trabalho técnico, é o controle da freqüência e do bom resultado escolar
como forma de participar em atividades esportivas ou culturais.

Esse espaço aberto às mais variadas formas de educação, mas que não enfatizam a escolariza-
ção, possibilita a análise das escolas que atendem à população pobre. Tem-se a impressão de que
para esse «tipo de aluno» os conteúdos escolares perdem a sua importância diante da necessidade
de fazê-los aprender a conviver socialmente. Assim, a escola do pobre deverá ensinar-lhe aquilo
que é necessário para que não troque o emprego em uma fábrica por um «emprego» oferecido,
por exemplo, por um traficante.

A imagem da escola como via de transformação desses sujeitos rústicos (cf. Freitas, 2005) em
civilizados, culmina em uma forma de atendimento bastante peculiar. É essa relação concreta
entre a escola e seus alunos que nos interessa no momento.

Da supervalorização ao «apagamento»: três jovens, três histórias

Com a finalidade de resgatar as singularidades dos sujeitos que compõem essa forma social de
representar a pobreza, facilmente identificados como «vulneráveis», apresentarei, a partir dos dados
coletados durante a pesquisa etnográfica realizada em escolas públicas municipais de São Paulo, no
período de 2003 a 20057, a «trama social» na qual estão inseridos três jovens. Todos são repetentes,
cursaram o 4º ano do Ensino Fundamental I em duas escolas municipais diferentes e são denomi-
nados «alunos em situação de risco», ainda que suas realidades sejam bastante distintas e diversas.

Maria (13 anos) mora com sua mãe, sua avó e mais quatro irmãos menores. Aos 12 anos per-
deu seu irmão mais velho – então com 14 anos – em acidente na linha ferroviária. A família sobre-
vive da venda do que encontra no lixo e de alguns pequenos trabalhos que a mãe realiza espora-
dicamente.
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coletar dados sobre o cotidiano escolar de crianças cujas famílias sobrevivem através da coleta e da venda de materiais
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enquanto antídoto à «situação de risco», termo amplamente utilizado para identificar as crianças que vivem sob algum
tipo de condição adversa. A marca do «risco» coloca concretamente essas crianças em uma posição de vulnerabilidade
acentuada em relação às demais e corrobora o papel que diversas fontes de informação e formação (revista Veja I, jor-
nal Folha de S.Paulo, documentos de agências como o Banco Mundial, Unesco, documentos escolares e aqueles elabo-
rados pela Prefeitura do Município de São Paulo) estabelecem para a estigmatização dessas crianças e de suas famílias.



A família possui um apartamento popular adquirido por meio de programas habitacionais do
governo, condição que pode parecer contraditória à imagem social de profunda miséria na qual se
supõe que os catadores de lixo vivem.

Esse fato serve para exemplificar o quanto a pobreza tem nuances que devem ser vistas de
perto. Imagina-se que pessoas que vivem em condições de severa pobreza estão em bairros extre-
mamente periféricos e em habitações decisivamente marcadas pela precariedade. O bairro onde
Maria mora é pobre, mas está próximo de regiões mais prósperas, cujo lixo doméstico é rico em
materiais com valor comercial, o que garante a sua estratégia de sobrevivência.

Embora o fato de possuir uma casa própria com saneamento básico diferencie suas condições
concretas, a família vive com dificuldades: não tem energia elétrica, pois «para ter luz é preciso
esquecer a barriga» (Silva, 2005: 12); o dinheiro para a compra de mantimentos depende da arre-
cadação do lixo da noite anterior, de pequenos «bicos» que a mãe realiza e do auxílio às famílias
de baixa renda que recebem do governo.

Nos dias de coleta de lixo, Maria sai com a mãe e um dos irmãos para recolher papelões, gar-
rafas plásticas, latinhas, vasilhames de vidro e tudo que possa ser aproveitado ou que tenha valor
comercial. Começam a «catar» por volta das 23h e só param em torno das 2h da manhã. Às 6h a
avó acorda os netos para irem à escola. O banho geralmente é frio, já que não há luz elétrica e o
gás para esquentar a água é caro. Logo mais, às 7h, Maria e mais dois irmãos, que têm 8 e 9 anos
respectivamente, precisam se apressar para não chegarem atrasados à escola.

As crianças têm dificuldades na escola. Maria cursa pela terceira vez a 4ª série e apresenta
grande defasagem em Língua Portuguesa e Matemática, embora realize cálculos mentais com
extrema facilidade. Sua irmã de nove anos está na 3ª série, mas conhece apenas algumas letras e seu
irmão, que está na 2ª série, tem dificuldades para se relacionar com a professora e com os colegas.

A mãe raramente acompanha a vida escolar dos filhos, geralmente, é a avó que comparece às
reuniões de pais e que atende aos chamados, quando se faz necessária a presença de um respon-
sável. É Maria quem cuida da educação dos irmãos, sendo freqüentemente chamada pelos profes-
sores para ouvir queixas quanto à aprendizagem ou ao comportamento. Apesar das próprias difi-
culdades, ela é a «escriba» da família e, a todo o momento, alerta os irmãos para a necessidade do
aprendizado como meio para a conquista de um futuro melhor do que o de sua avó e de sua mãe.

A equipe pedagógica, em contrapartida, identifica-os como alunos fracassados, porque dor-
mem durante as aulas, faltam com regularidade, dificilmente fazem as lições de casa, não tomam
cuidado com seus materiais e com o uniforme, demonstram falta de higiene pessoal, os pais são
ausentes; enfim, eles não correspondem à imagem do «bom aluno» (cf. Becker, 1952).

Via de regra, esses aspectos são suficientes para caracterizar sua «situação de risco»; entretanto,
a ciência de que são catadores de lixo pode aumentar ainda mais a sua imagem de vulnerabili-
dade; afinal, estão expostos aos males intrínsecos à rua e vivem do lixo ou, simplesmente, daquilo
que se acredita não ter mais qualquer serventia.
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É fato que nenhum ser humano – principalmente crianças e jovens – deveria sobreviver do
lixo. Contudo, quando o conceito «situação de risco» passa a identificá-los, retira suas singularida-
des, criando uma nova categoria dentro da própria pobreza: há aqueles que são pobres, mas exis-
tem outros – que vivem do lixo – que são ainda mais pobres, menos dignos, mais vulneráveis.

É difícil aceitar que essas famílias possam ter alguns bens – neste caso uma moradia popular
própria – ou que cheguem a contabilizar uma renda mensal superior a um salário mínimo. A ativi-
dade econômica que exercem é relevante, mas socialmente desvalorizada e impregnada da violên-
cia simbólica (cf. Bourdieu, 1982) que associa a precariedade do trabalho com a suposta precarie-
dade das próprias pessoas.

Dentre as causas pelas quais algumas crianças «não aprendem», não sabem se comportar como
«bons alunos» e não se esforçam para aprender, rapidamente surge a explicação de que é porque
vivem do lixo. Sob as lentes do «aluno em situação de risco», geralmente tornam-se desacreditados
(cf. Goffman, 1988, 2004) e o trabalho pedagógico que lhes é oferecido restringe-se à socialização
e ao «ensinar-lhes a se comportar e a ter higiene». A escola sequer é capaz de identificar o valor
que alunos como Maria dão à instituição e aos saberes ali disponíveis.

Por outro lado, são alunos com baixa auto-estima, que não acreditam em seu próprio poten-
cial e, assim como seus responsáveis, aceitam a reprovação como algo bom e necessário, por
representar uma segunda ou terceira chance para aproveitar todo o saber que a escola guarda.

Evocar a «situação de risco» não significa, porém, identificar apenas aqueles que vivem do
lixo. Jovens que cumprem medidas socioeducativas de liberdade assistida (LA)8 também são inse-
ridos nessa condição9. É o caso de Maurício (13 anos), que cursa em outra escola a 4ª série. No
ano anterior, evadiu e retornou inúmeras vezes, mas, depois de prolongada ausência, voltou no
mês de Março na condição de «um aluno em LA». Neste caso, a «situação de risco» é evidente: ele
cometeu um ato infracional grave e retornar à escola significa o caminho legal e necessário para
se reintegrar na sociedade.

A escola fora construída em 2000 em caráter emergencial e, por isso, as salas de aula funcio-
navam dentro de contentores. Em 2003, implantara a organização das classes por nível de aprendi-
zagem. Embora Maurício soubesse ler, escrever e tivesse algumas dificuldades em Matemática,
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8 Os jovens que cometem um delito ou, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um ato infracional são
encaminhados para o Juizado da Infância e da Juventude e, a depender da infração cometida, recebem uma «pena» a
ser cumprida. A liberdade assistida consiste em manter o jovem no convívio com a família e com a sociedade, mas
supervisionando sua conduta. Para tanto, deverá matricular-se em uma escola pública e ser acompanhado por um
tutor que verificará seu rendimento e comportamento escolar. Geralmente esse acompanhamento é falho e muito mais
burocrático do que efetivamente uma oportunidade para que o jovem seja reinserido socialmente.

9 A questão da «situação de risco» parece exercer um papel ainda mais determinante em relação aos alunos que cum-
prem medidas socioeducativas ou em cujas famílias há presidiários, pois a equipe escolar já os tem como vulneráveis
e, acima de tudo, como violentos, indisciplinados e com baixo aproveitamento escolar.



fazia parte do grupo mais fraco e estava em uma sala de aula com 29 colegas, dos quais um com
paralisia cerebral, outro com perda cognitiva acentuada, três que, embora não possuíssem laudo
médico, apresentavam distúrbios de comportamento e aprendizagem e mais 24 alunos, com 
idades variando entre 10 e 14 anos, analfabetos. Essa turma foi atribuída a uma professora que 
terminara seu curso de Pedagogia no ano anterior e que lecionava há menos de seis meses.
Diante desse panorama, pode destacar-se o fato de se atribuir «a pior sala» ao «pior professor».

O debate em torno das classes por nível de conhecimento é algo recorrente nas escolas
públicas. Entre prós e contras algumas resolvem adotar essa organização como forma de oferecer
um atendimento adequado a cada grupo de alunos, tentando equilibrar homogeneidade com
diferenças.

Quando adotada de maneira séria e consciente, o professor mais preparado ou mais experiente
é quem assume a sala mais fraca, por ter melhores condições para lidar com as questões didático-
-pedagógicas e emocionais que alunos com dificuldades geralmente demandam. Todavia, muitas
escolas optam por essa organização para «livrar-se» dos maus alunos (os que «não aprendem», os
bagunceiros, aqueles que têm dificuldades de relacionamento, os que cumprem medidas socioedu-
cativas, os deficientes), colocando-os juntos numa sala, de modo a que não atrapalhem os outros
colegas – «que vão para a escola para aprender» –, nem o trabalho dos professores. Na maioria das
vezes, as salas são atribuídas aos profissionais mais novos, pois «esse tipo de turma é muito desgas-
tante» – segundo a opinião de alguns professores. Sobre este aspecto Paiva (1998: 94) ressalta que

nas turmas de repetentes geralmente quem ensina são professores com menor qualificação, os docentes novos
na escola e que também não receberam uma formação adequada para lidar com os problemas de jovens que
introjetaram a dinâmica do fracasso. A maioria das professoras que recebem tais turmas sente-se penalizada
dentro da estrutura e do corporativismo escolar. [...] Portanto, as professoras dessas turmas também enfrentam
o seu estigma. Começam o ano, portanto, somando estigmas já que reconhecem seus alunos como os piores
da escola e elas próprias como sacrificadas e sem poder.

A atitude da escola, de atribuir o grupo dos «piores alunos» a professores menos experientes
e/ou qualificados, contribui para criar a imagem de um profissional inoperante do ponto de vista
didático-pedagógico, de modo a «experimentar» suas habilidades e capacidades com os «alunos
que não têm mais solução», que são absolutamente desacreditáveis e desacreditados, nos termos
de Goffman (1988).

Conclui-se, portanto, que aquela era uma «turma precária» com uma «professora precária» em
uma «escola precária», cujo objetivo primordial era (re)socializar os alunos, ensinando-os a com-
portar-se adequadamente em um espaço marcado pela ordem e disciplina.

Retomando os casos, o que diferencia a «situação de risco» desse aluno, em relação à outra
vivida por Maria, é que Maurício já «se perdeu» uma vez e, portanto, o risco não está na iminência
de entrar no mundo do crime, mas sim na necessidade premente de sair dele. O papel da escola,
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enquanto espaço de socialização e de «antídoto aos males sociais», supera a função de ensinar os
saberes escolarizados.

O caso de Maurício suscita-nos uma outra análise, ainda mais cruel, das implicações dessa
relação risco versus atendimento diferenciado. Ao receber um aluno cumprindo medida socioedu-
cativa, a escola não necessariamente é informada; todavia, quando essa condição é conhecida, a
equipe escolar sente-se na obrigação de realizar um atendimento que dê conta de “salvá-lo”.
Neste caso específico, a escola foi comunicada pelo Juizado e também pelo próprio aluno, que
fazia questão de tornar público o motivo pelo qual voltou à escola. Essa atitude não pode servir
para generalizar todos os jovens que cumprem medida socioeducativa, mas é um dado empírico
de grande relevância, pois demonstra que, embora a contravenção penal seja socialmente conde-
nada, há situações em que passa a significar, em certos meios, um status positivo. Para Maurício,
servia para respaldar o seu grau de periculosidade entre os pares, na medida em que se julgava
superior aos outros que não viveram a mesma experiência penal.

Entre acertos e erros, a escola procurava atribuir-lhe tarefas que não eram solicitadas aos
demais alunos – como entregar documentos e circulares aos professores, manusear equipamentos
eletrônicos, utilizar os computadores da secretaria durante as aulas, entre tantas outras regalias –
com o intuito de reforçar sua auto-estima e de evidenciá-lo de forma positiva. Alguns professores
discordavam da atitude da direção, pois além de Maurício não participar das atividades escolares
realizadas na sala de aula, vangloriava-se de sua periculosidade. A situação só se tornou dramática
quando Rodrigo, outro aluno que carregava o estigma de ser «filho de traficante», disse que tenta-
ria matar alguém, como fizera Maurício, para ter o mesmo tratamento na escola.

Tanto Maurício quanto Rodrigo podem ser caracterizados como «alunos em situação de risco»:
o primeiro por cumprir medida socioeducativa e o segundo por estar muito próximo da criminali-
dade. Contudo, o que os diferencia, do ponto de vista do atendimento oferecido pela escola, é o
grau de envolvimento que cada um teve com esse risco.

Este fato mostra o lado oculto das contradições do conceito «situação de risco», pois sua utili-
zação implica diferenciações por vezes arbitrárias, como nesse caso: Maurício não é, necessaria-
mente, mais vulnerável do que Rodrigo, mas o peso da liberdade assistida o distinguiu dos
demais. A ação da escola, ao invés de «salvar» o aluno considerado mais próximo do «risco», 
acabou por incitar um outro à criminalidade, na medida em que percebeu que, para realizar ativi-
dades que não estavam acessíveis aos outros alunos e ter um atendimento diferenciado, era neces-
sário ser marcado pela contravenção penal.

O terceiro caso é o de um aluno que trabalha como guardador de carros em um cemitério
municipal de São Paulo e cujo pai está preso. André (14 anos) estudou na mesma escola em que
Maria, mas em outro ano. Ele é um aluno bastante reservado e agressivo. Fisicamente, diferencia-
-se dos demais colegas de classe: cursando pela terceira vez a 4ª série, tem uma estatura mais 
elevada e já apresenta as marcas da adolescência, como barba e voz mais grave.
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Seu pai está preso, devendo cumprir uma pena superior a 10 anos. Sua mãe pouco comparece
às convocações da escola, pois trabalha como faxineira para sustentar seus cinco filhos, sendo
André o mais velho e o único filho desse pai. O seu trabalho serve para complementar a renda
familiar, o que faz com que falte bastante às aulas. Não bastasse, há professores que suspeitam de
seu envolvimento com o tráfico, pelo fato de ser voz corrente de que em frente àquele cemitério
há venda e consumo de drogas.

Normalmente é caracterizado como um aluno que não quer aprender, pois não realiza as ativi-
dades diárias e nas avaliações coloca seu nome na folha e entrega em branco. Embora demonstre
não ter o mínimo interesse, não deveria merecer um olhar tão duro.

Esse perfil já é suficiente para que seja considerado um «aluno em risco», pois, além de «não
querer aprender» e de ter muitas faltas, trabalha na rua – muito embora a atividade que exerça não
cause o mesmo impacto que a exercida por Maria – e está muito próximo da realidade das dro-
gas, com o agravante de ter o pai presidiário.

Quanto ao tráfico ou ao consumo de drogas, é difícil separar os boatos dos fatos. Seu trabalho
como guardador de carros pode ser constatado facilmente por qualquer pessoa que passe pelo
cemitério; o inconveniente de trabalhar não está na atividade em si, ou no local onde a exerce,
mas no fato de que é levado a faltar às aulas. Em contrapartida, quando falta, a professora afirma
que a sala de aula parece mais tranqüila – ainda que numa turbulência constante. Se levarmos em
conta a visão da escola, sua presença na sala de aula não tem qualquer significado, pois, como
não se se interessa em fazer as atividades, tem poucas chances de aprender e assim nada muda
em sua vida.

Essa relação faz com que lhe seja dispensada pouca importância – ainda que o considerem
um «aluno em situação de risco» – e a escola só se dá conta de sua existência quando ultrapassa o
limite de faltas permitido: é o momento de encaminhá-lo para o conselho tutelar. 

O cunho «situação de risco» serve para a equipe pedagógica justificar o seu fracasso, atri-
buindo a culpa às causas extra-escolares e pessoais e isentando-se de qualquer atendimento ou
responsabilidade, já que é um aluno praticamente ausente. O mais interessante é que, em um dos
poucos dias em que André estava presente, a professora surpreendeu-o realizando uma atividade
para um colega e pôde constatar que ele sabe ler, escrever e resolver problemas matemáticos sem
grandes dificuldades. Muitas conversas sucederam-se a partir deste dia, e a professora descobriu
que ele se negava a realizar as tarefas escolares porque seu pai, ao receber suas cartas na prisão,
sempre dizia que ele era burro e que não conseguia aprender nada. 

A partir dessas constatações, a imagem desse jovem displicente, que não reconhece o valor
da escola, tende a se transformar de forma bastante significativa: ele é desacreditado pelo pai –
que parece desempenhar um papel muito forte na sua vida – e é desacreditado pela escola por
ser filho de presidiário, por trabalhar na informalidade da rua e por ser desinteressado nas aulas.
Na verdade, ele teve sua infância e juventude roubadas pela necessidade de ajudar no sustento
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da família, o que demonstra um alto grau de responsabilidade que não condiz com a idéia de
«jovem vulnerável».

Nos três casos, o papel exercido pelos professores pode sugerir despreparo ou insensibilidade
no tratamento dispensado a seus «alunos em situação de risco», contudo eles também são vítimas
dessas imagens do risco e da vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que têm a responsabilidade de
transformar esses jovens tão vulneráveis em «bons alunos», lidam com um sistema educacional que
valoriza apenas o saber escolarizado. O cálculo mental, por exemplo, não tem o mesmo valor
quando eles não conseguem registrar a conta, assim como um problema de Matemática só pode
ser resolvido por quem já domina a leitura; de contrário, é impossível saber o que o exercício
pede. O saber só é chancelado quando demonstrado no formato das avaliações, independente-
mente de ser ou não parte da realidade vivida diariamente pelos alunos.

Embora seja fundamental no processo de escolarização, há casos em que a transmissão social
de conhecimento não ocorre da forma esperada pela escola.

Mas [a noção de transmissão] é ainda mais inadequada para conceber as freqüentes situações em que algo
se «transmite» – ou melhor, se constrói – sem que nenhuma interação pedagógica tenha sido visada, sem
que nenhuma ação de transmissão tenha sido pensada como tal. Quantos conhecimentos e habilidades
construímos sem saber, sem que alguém nos tenha dito «Veja, hoje nós vamos aprender a fazer isso ou
aquilo...?». [...] Há, pois, um grande número de situações nas quais a criança é levada a construir dispo-
sições, conhecimentos e habilidades em situações «organizadas» – não conscientemente – pelos adultos 
e sem que tenha havido verdadeiramente «transmissão» voluntária de um conhecimento (Lahire, 2004: 
341-342).

A escola, às vezes, por considerar que determinados alunos – sejam eles pobres ou infratores
– não têm as mesmas disposições ou necessidades que os demais para aprender, inviabiliza-lhes o
acesso aos saberes e às práticas pedagógicas, tolhendo-lhes a possibilidade da aprendizagem que
a própria escola propaga como sendo essencial para que «sejam alguém no futuro».

Sem dúvida, o que aproxima esses três casos é a postura em relação à formação desses
jovens: seja relegando ou supervalorizando, a escola distancia-se da condição de produtora e dis-
tribuidora de uma formação que lhe é peculiar, a dos saberes escolarizados e passa, assim, para a
condição de protetora e (re)socializadora em termos jurídicos.

Atender a um aluno «em situação de risco» implica buscar todas as formas possíveis e imaginá-
veis para garantir que ele não «vá se perder», contudo as ferramentas de que dispõem os professo-
res e as equipes escolares são insuficientes para solucionar os problemas de desigualdades sociais,
que são muito maiores que o universo escolar e os sistemas educacionais.

Do ponto de vista social, demonstra-se que para «salvar» aqueles que estão em «situação de
risco» não é necessária a escolarização efetiva, mas apenas que sejam retirados da rua ou da famí-
lia, ainda que por algumas horas, para ensinar-lhes a se comportarem de maneira adequada.
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Maurício utiliza várias táticas para tirar proveito de sua condição «vulnerável», usufruindo de
espaços escolares restritos aos demais alunos.

Maria, embora demonstre nas entrelinhas de suas atitudes um grande apreço pela escola, é
relegada por sua condição de pobreza e pelas marcas que o trabalho com o lixo acarreta. Ser
«esquecida» talvez seja melhor do que ser conhecida pela atividade que exerce. De certa forma,
é o que lhe assegura a esperança nutrida a cada dia de que terá um futuro diferente de sua mãe
e de sua avó, pois, ainda que multirrepetente, ela é a pessoa da família que possui maior esco-
larização.

André, por sua vez, tem no seu trabalho a garantia das necessidades básicas de sua família,
mas, em contrapartida, o movimento de descrença da escola e de seu pai faz com que o processo
de escolarização, a cada dia, perca seu significado e importância, pois, ele conhece as dificuldades
impostas pelo mercado de trabalho formal e sabe que sua renda como guardador de carros não
será maior se tiver sucesso na escola.

Esses três casos nos remetem ao que Bourdieu e Champagne (1992) denominaram de «excluí-
dos do interior». Esses alunos têm suas vagas garantidas, freqüentam as aulas e, portanto, podem
ser considerados incluídos no sistema público de ensino básico, mas não estão incluídos efetiva-
mente, pois a função principal da escola, qual seja, a formação intelectual, não é cumprida.

Suas histórias demonstram como o uso do conceito «situação de risco» é flexível a ponto de
acolher casos tão distintos. Na verdade, o seu uso está relacionado à necessidade de diferenciar
pessoas, de demonstrar o afastamento social em relação ao «outro», nos termos de Elias e Scotson
(2000). Na verdade, se eles tivessem sucesso na escola, as condições adversas de vida de cada um
não seria suficientemente relevante para que fossem considerados em «risco», pois a necessidade
de «serem salvos» não estaria evidente.

Conclusão

A forma como usamos a expressão «situação de risco» diferencia pessoas e separa, entre os
pobres, aqueles que precisam ser salvos. Isso implica na dicotomia dominantes-dominados e é
necessário perceber que não se trata de um embate do bem contra o mal, mas sim de uma rede
de relações na qual ora o sujeito dito em risco se reconhece na fala daquele que o diferencia, ora
ele mesmo compõe esse discurso.

Essas circunstâncias concretas retiram a ideologia da perspectiva de que ela está acima dos
homens, manipulando-os. A ideologia – enquanto (re)significação de palavras que mantém as
relações de dominação – é construída no dia a dia, desde as pequenas conversas nos pontos de
ônibus até a circulação nos grandes meios de comunicação em massa. Entretanto, não cabe à
sociologia valer-se dessas categorias como ferramentas analíticas, pois
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as tarefas da sociologia incluem não só o exame e interpretação de forças compulsivas específicas que agem
sobre as pessoas nos seus grupos e sociedades empiricamente observáveis, mas também a libertação do dis-
curso e do pensamento relativos a essas forças, das suas ligações com modelos heterônomos anteriores. Em
vez de palavras e de conceitos marcados pela sua origem mágico-mítica ou vindos das ciências naturais, a
sociologia deverá produzir gradualmente outros conceitos, que sejam mais adequados às particularidades das
representações sociais do homem (Elias, 2005: 18).

No caso de situação de risco, a sua origem nas ciências biológicas atrelada ao alargamento de
seu significado, de forma a esvaziar seu conteúdo, pouco ou nada pode contribuir para a análise
sociológica daquelas pessoas que vivem em condições adversas. Os três casos citados exemplifi-
cam e indicam o quão vasto é o conceito de «situação de risco» e evidenciam que a própria forma
de atuação junto aos sujeitos assim denominados varia conforme as circunstâncias que norteiam a
relação entre as pessoas. Quando chega à escola, a situação de risco serve para atribuir mais uma
função à educação: salvar crianças e jovens, tornando-os «alunos».

Da mesma forma, há políticas públicas e ações de organizações não-governamentais que se
pautam na idéia da «situação de risco» para direcionar suas atuações junto a essas populações.
Contudo, é difícil saber o que serve para caracterizar, de maneira efetiva, um sujeito em risco de
outro que não está na mesma condição.

Há, ainda, uma outra questão: quando se identifica um sujeito em «situação de risco», as pres-
crições para salvá-lo são feitas por aqueles que consideram saber o que é melhor para todos, ati-
tude que retira a sua própria condição de escolha. 

Alguns aspectos particulares da vida dessas famílias pobres facilmente se convertem em mar-
cas, capazes de estigmatizá-las como se fossem somente «crianças à beira da perdição social». O
contraditório está no fato de que exatamente essas condições adversas garantem que permaneçam
na escola, mesmo diante das inúmeras dificuldades que se interpõem entre sua vida particular e
escolar. Trabalham para que possam estudar. Noutras circunstâncias esses são os ingredientes que
conformam a imagem do assim chamado «cidadão de bem». Trabalham e estudam tentando encon-
trar algo que lhes garanta a expectativa de uma vida diferente da que seus pais tiveram.

Muitos meninos e meninas, quando saem das ruas e entram na escola, creche, projeto social, etc., tornam-se
catadores de fragmentos que escapam dos cadernos. Vivem da recolha das sobras das letras para revendê-
las recicladas no mercado de afetos, onde têm oportunidade de organizar gestos de co-responsabilidade
que negam, minuto a minuto, que a pobreza é o lugar privilegiado para se encontrar a anomia (Silva &
Freitas, 2005: 80).

Compete-nos, então, analisar criticamente a relação pobreza e educação, voltando nossa aten-
ção para as escolas públicas de periferia, pois são estas que resguardam algo muito mais precioso
para a pesquisa em educação do que o preconceito contra o aluno «problemático».
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Perceber as singularidades desse aluno que «não é bem-vindo» ao sistema educacional e que,
mesmo diante de tantas adversidades e barreiras, ainda permanece nos bancos escolares, torna
necessário mergulhar no cotidiano escolar, deixando para fora dos seus muros nossas concepções
de aluno e de escola ideais, pois só assim será possível compreender as nuances que fazem da
escola real um espaço único. Único na dialética da rejeição com acolhimento. Talvez assim seja
possível interromper a circulação de imagens do aluno pobre como «veneno social» e da escola
como seu respectivo «antídoto».

Do mesmo modo, o fundamental não é delimitar efetivamente a quem se refere o conceito
«situação de risco», mas analisar em que medida ele é útil enquanto conceito analítico ou se sua
função está estritamente relacionada com a diferenciação e a demarcação de lugares entre pessoas.
Caso esta última se sobressaia em detrimento da outra, este será um conceito sem qualquer 
função social, senão a de aumentar a desigualdade e a construção de imagens que obscurecem e
estigmatizam a pobreza e os pobres.

Contacto: Rua Rudi Schaly, 215 – Parque São Domingos, 05101-060 São Paulo – Brasil
E-mail: anafsil@yahoo.com
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COMENTÁRIO DE MARIA LUÍSA ÁLVARES PEREIRA E JOSÉ ALBERTO CORREIA

Nas duas últimas décadas, tal como o texto de A. P. Ferreira da Silva ilustra, a escola é apre-
sentada como um antídoto para a resolução de um conjunto de problemas sociais. Estes proble-
mas têm vindo a ser associados às chamadas «populações em risco».

Para além  da ambiguidade desta designação – que remete, antes de mais, para uma certa
patologização das vítimas da «questão social» –, a verdade é que esta forma de definir esta proble-
mática induz a que a escola produza uma concepção deficitária destas populações, ao emitir a
mensagem de que estas viverão, forçosamente, uma relação negativa com os saberes escolares.

Na realidade, esta imagem tem vindo a ser evidenciada em inúmeros trabalhos de investiga-
ção sobre «A escola e a exclusão», nomeadamente quando se acentua o facto de que, para 
muitos dos professores, os alunos destas populações em «situação de risco» são, já de si, um
problema para o ensino, visto que são portadores de vários deficits (cognitivos, relacionais, 
culturais, linguísticos…).

O que o estudo da autora do artigo «As marcas da pobreza na infância e na juventude: A situa-
ção de risco entre expectativas e atendimento escolar» possibilita é, justamente, a construção de
um pensamento alternativo, menos linear e susceptível de pôr em evidência a pluralidade de pos-
sibilidades da relação com o campo escolar.

Não sendo o único antídoto para a resolução de todos os problemas sociais – longe disso –, o
reconhecimento desta pluralidade e as múltiplas possibilidades cognitivas que comporta constitui
um passo imprescindível para a transformação da instituição e do trabalho escolar.

De facto, o trabalho na escola estrutura-se na ilusão da universalidade dos saberes e dos
modos de relação com estes, sem que contemple a existência de vários mundos, designadamente
vários mundos cognitivos.

O que as três experiências do vivido reveladas por A. P. Ferreira da Silva evidenciam é, para
além da heterogeneização dos mundos dissimulada na expressão «populações em risco» – respon-
sável pela ocultação da possibilidade de estes jovens estabeleceram uma relação de crença com a
instância escolar –, a necessidade de que o trabalho na escola possa e deva fazer os alunos entrar
em outra cultura, sem aniquilar, abruptamente, a identidade herdada. 

O que importa é integrar neste tipo de problematização os modos de ajuda às crianças e ado-
lescentes no sentido de pensar formas de interacção cognitiva e cultural que os ajude a fazer a
ponte entre o seu vivido e a experiência escolar, no sentido de facilitar não só a passagem, mas,
sobretudo, a incorporação do mundo dos outros (na escola) no seu próprio mundo.

A tão proclamada «diversidade linguística e cultural» não pode servir de mote apenas para o
bom acolhimento do Outro-estrangeiro no nosso próprio mundo, mas, essencialmente, para inte-
grar os que do lado de cá não se movimentam inicialmente nos padrões escolares e saberes a
estes associados.
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Este reequacionamento é, obviamente, inseparável do combate às dinâmicas negativas que
produz o fenómeno que Bourdieu designou por «exclusão do interior». Ou seja, pensar esta temá-
tica pressupõe, antes de mais, que a «escola para todos» seja inseparável da construção de uma
escola de todos, de uma escola atenta à diversidade de formas de vida, à diversidade de formas
de aprender e à diversidade de motivações para a ligação com o saber.




