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RESUMO

A tese apresentada trata sobre a política de proteção social à criança pobre

no Brasil, especificamente sobre o Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil – PETI e suas repercussões na experiência cotidiana das famílias

das crianças atendidas pelo Programa. Ao participar da pesquisa avaliativa

identifiquei que este Programa, diferentemente dos programas

governamentais de proteção à criança e ao adolescente implantados no

Brasil, se propôs erradicar o trabalho infantil e atender às famílias das

crianças e adolescentes que se encontram na linha de pobreza ou

indigência. A pesquisa indicou mudanças objetivas nas condições de vida

destas famílias e no surgimento de traços ainda pontuais, mas

potencialmente profícuos, de mudança de cultura e sociabilidade que

negam o trabalho infantil como instrumento de formação de crianças

pobres. Propus analisar as influências das ações do PETI nas experiências

cotidianas e na formação da sociabilidade das famílias nas regiões da Mata

Sul, da Mata Norte e da Região Metropolitana do Recife, como bem refletir

sobre a participação PETI na formação e constituição de uma nova cultura

de direitos que negue o trabalho precoce como instrumento formativo e

educativo dessas crianças. O objeto de investigação foi as famílias

beneficiárias do PETI, representadas pelo universo de 780 entrevistados.

Fiz interlocução com Agnes Heller e Edward Thompson, para tratar os

conceitos de cotidiano e de experiência, dentro da tradição marxista. Para

compreender o tema família, investiguei autores de diferentes vertentes

teóricas: sociológicas, psicológicas, e antropológicas. Identifiquei, em

muitos momentos, a ultrapassarem do imediato da experiência de vida das

famílias, demonstrando aquisição de uma cultura de direito que nega o

trabalho infantil. No entanto, esse processo não conduziu a uma ação
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coletiva pelas condições e relações determinadas em que vivem tais

famílias.

Palavras-chave: Políticas de proteção social à infância pobre. Erradicação

do Trabalho Infantil. Experiência cotidiana das famílias.
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ABSTRACT

The thesis presented deals on the social protection policy of poor children

in Brazil, specifically concerning the Programme of Eradication of Infantile

Labour — PETI and its repercussion in the daily experience of the

children’s families who are attended by the Programme. Participating in an

evaluation research of PETI I identified that this Programme differently

from governmental programmes for child and adolescent protection

implemented in Brazil, proposed to eradicate child labour, and attend to the

families of the children and adolescents who find themselves in the line of

poorness or indigence. The research indicated objective changes in the

condition of the life of these families and the emergence of traces yet

accurate, but potentially advantageous, of a new culture and sociability,

which negates child labour as an instrument of development of poor

children. I proposed to analyse the inflexions of the actions of PETI in the

daily experiences and in the formation of the sociality of the families in the

Mata Sul, Mata Norte regions and the Metropolitan Region of Recife, as

well as reflect on the participation of the PETI, in the formation and

constitution of a new culture of rights, which negates precocious labour as

a formative and educative instrument of these children. The subjects of this

study were the families who were beneficiated by the PETI totalising 780

interviewees. I had interlocution specifically, with Agnes Heller and

Edward Thompson to deal about the concepts of daily and of experience,

within the Marxist tradition. To understand the theme family, i investigated

authors of different theoretical inclinations: sociological, psychological,

and anthropological. Despite the families, in many moments, surpass the

immediate of their life experience, demonstrating acquisition of a culture of
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right, which negates infantile labour. That process did not conduct to a

collective action by the determined conditions and relations in which these

families live.

Keywords: Policies of social protection to the poor infancy; Eradication of

Child Labour; Daily experience of the families.
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“Criança não deve trabalhar”; “o crescimento vai

atrasando, cansa a mentalidade da criança”; “as

crianças ficam fracas, judiadas, maltratadas e

esgotadas”; “um filho meu perdeu o dedo e outro

perdeu a mão”.

Depoimentos das famílias
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INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

Esta tese discorre sobre a política de proteção social à criança pobre

no Brasil, especificamente sobre o Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil (PETI) e suas repercussões na experiência cotidiana das famílias de

crianças atendidas pelo Programa.

Neste trabalho, a questão da proteção à infância é compreendida nas

relações entre Estado e sociedade, público e privado, entre diferentes forças

sociais atuantes na área e com relação a diferentes visões do problema.

Nesse sentido, a política social não é considerada como uma função

exclusiva do capital, para controle ou reprodução da força de trabalho ou

para favorecer a acumulação capitalista, nem exclusivamente uma

conquista dos trabalhadores, mas, sim, o resultado de um processo ou de

um confronto de estratégias institucionais e das forças sociais num

determinado contexto histórico em que podem prevalecer uma ou várias

das dimensões aqui assinaladas (FALEIROS, 1995, p. 49).

As propostas e encaminhamentos de política para a infância no final

do século XIX e início do século XX, expressam a forma como o Estado

brasileiro foi se constituindo ao longo da história, combinando

autoritarismo, descaso ou omissão com clientelismo, populismo e o

privilegiamento do privado pelo público, em diferentes contextos de

institucionalidade política e de regulação das relações entre Estado e

sociedade.

De acordo com Faleiros, se, por um lado, a elite dominante fala em

proteger a criança do trabalho perigoso, promulgando certas leis de

impedimento de determinados trabalhos, por outro lado, a prática é de

ignorar a lei, de manter e encaminhar as crianças desvalidas ao trabalho
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precoce, numa clara política de exclusão de vastos grupos sociais do

exercício da cidadania (FALEIROS, 1995, p. 50).

No contexto histórico do início do século XX, o debate internacional

acerca da política de proteção à infância pobre era intenso, motivando

intelectuais, juristas, magistrados e parlamentares a criarem uma rede de

medidas jurídico-sociais para atacar o problema da criminalidade infantil,

já crescente àquela época. A legislação, ainda incipiente, buscava

regularizar a situação de menores que moravam nas instituições do Estado

para reabilitá-los pelo trabalho. Este instrumento era considerado como o

único capaz de tornar o menor útil à sociedade. A educação tinha como

tarefa fornecer os elementos considerados necessários para formar um

trabalhador responsável.

Na literatura especializada sobre a história das políticas de

assistência à criança no Brasil aponta-se que, abolida a escravatura,

sobreveio uma nova ideologia do trabalho, na qual o conceito de trabalho

reveste-se de uma roupagem dignificadora e civilizatória, que viria,

inclusive, despertar o nosso sentimento nacionalista, propiciando a

superação da preguiça e da ociosidade, associadas numa sociedade

tipicamente colonial, e a um tempo abrir as portas do país à livre entrada

dos costumes civilizados – os do capital, das nações européias mais

avançadas (RIZZINI, 1995, p. 116). As leis da época, inclusive o Projeto

da Repressão da Ociosidade (projeto N. 33-A) faziam a apologia do

trabalho como solução para todas as distorções da sociedade, sobretudo as

morais.1

1 No ano de 1888, ano em que o país se dividia no confronto entre monarquistas e republicanos, a
Comissão de Constituição e Legislação do Paço da Câmara dos deputados debruçava-se sobre o projeto
N.33-A, elaborado pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores, o Sr. Conselheiro Ferreira Vianna, com
a missão de preparar um parecer sobre o “Projeto Repressão da Ociosidade”. O Projeto tinha como
pensamento fundamental a repressão da ociosidade e, paralelamente, a educação da infância culpada e o
amparo da velhice e do indigente (RIZZINI, 1995, p.115).
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Assim, o mito do trabalho infantil como forma de encaminhamento

da criança pobre para a vida laboral ainda se mantém impregnado na

cultura brasileira, até hoje. Numa pesquisa que realizei, em 1989, no

Departamento de Serviço Social da UFPE, para identificar a inserção

precoce dos adolescentes no mercado de trabalho, na cidade do Recife,

observei, nos diferentes programas desenvolvidos, que as atividades

laborativas eram o principal meio de formação da sociabilidade das

crianças e dos adolescentes. No referido estudo, destaquei a Fundação da

Criança e do Adolescente – FUNDAC, por se tratar de uma instituição

pública enfocada na maioria dos estudos e por ser aquela que tem maior

tradição interventiva sobre a questão da criança e do adolescente, em

Pernambuco.

Diante da conjuntura de cada período histórico, a mediação do

trabalho assume configurações diferenciadas. Na década de 50 do século

passado, apresentava-se sob a forma de terapia ocupacional: assumindo, na

década de 70, a forma de iniciação profissional; já na década de 80,

ressurgiu a título de implementação de atividades produtivas geradoras de

renda, enquanto na década de 90, passou a configurar-se como

profissionalização e engajamento no mercado de trabalho. Observei que, a

partir da aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, os

programas passaram a destacar a questão do trabalho associada à ação

formativa e educativa, apenas para os adolescentes, assegurando-lhes os

direitos trabalhistas e previdenciários (PADILHA, 1999, p. 5).

Participei, posteriormente, no período de 2000 a 2001, de outra

experiência de pesquisa com a equipe de profissionais e técnicos do Núcleo

de Monitoramento e Avaliação do Departamento de Serviço Social da

UFPE, realizada em 50 municípios rurais de Pernambuco. Transcorridos

quatro anos de implantação do Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil – PETI, em Pernambuco, a Secretaria de Planejamento e
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Desenvolvimento Social do Estado de Pernambuco – SEPLANDES

(atualmente chamada Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania)

firmou convênio com o Departamento de Serviço Social da UFPE, com a

finalidade de realizar o acompanhamento e avaliação das ações

desenvolvidas pelo Programa nas regiões que concentravam o maior

número de beneficiários. Assim, como citei anteriormente, a avaliação

ocorreu em 50 municípios das zonas da Mata Sul (pesquisados 18

municípios) e da Mata Norte (pesquisados 24 municípios) bem como da

Região Metropolitana do Recife (pesquisados 08 municípios), onde

estavam concentrados 84% das crianças e adolescentes atendidos pelo

Programa, no Estado.

As ações foram realizadas em três Missões Técnicas que visavam

acompanhar, avaliar e monitorar as atividades implementadas no PETI,

identificando as condições de funcionamento das escolas e núcleos de

jornada ampliada, as atividades pedagógicas, a atuação dos recursos

humanos, o desempenho escolar dos alunos, a infra-estrutura e as ações

voltadas para as famílias.

A metodologia de trabalho das missões privilegiou aproximações

sucessivas à problemática e ao desenvolvimento do programa, sendo

constituída por dois movimentos de unidade em sua dinâmica,

possibilitando a construção de síntese, quais sejam: – a de aproximação

analítica – que permite organizar e sistematizar os dados sobre a realidade,

construindo/reconstruindo as informações sobre o PETI nos municípios; –

a da aproximação ao concreto-real – que se materializa no conhecimento

in loco da realidade do Programa, dos agentes executores e da população

alvo, através das atividades na área (UFPE, DSS, Relatório da Segunda

Missão Técnica, 2001 p. 6).

A Primeira Missão Técnica foi realizada no período de 22 de janeiro

a 23 de fevereiro de 2001, com o intuito de informar a metodologia e os
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objetivos do monitoramento; sensibilizar a equipe gestora e/ou executora

local para participar de monitoramento e colaborar com ele; coletar

informações das condições gerais de funcionamento do PETI (rural);

elaborar um diagnóstico preliminar e propor medidas de curto e médio

prazos para resolução de dificuldades e/ou melhorias no programa (UFPE,

DSS, Síntese do II Relatório trimestral do PETI, 2001).

Constituíram-se sujeitos informantes: os prefeitos, os secretários de

Assistência Social e de Educação, os coordenadores do Programa,

representantes da sociedade civil, diretores de escolas, professores e

monitores.

A segunda Missão esteve voltada para o acompanhamento das ações

educacionais e pedagógicas do PETI e para a aferição das metas propostas

pela SEPLANDES, quando da implantação do PETI – PE, que forneciam

parâmetros de desempenho do Programa, no período em exame. As

atividades foram realizadas no espaço de junho a setembro de 2001, tendo

como objetivos: conhecer, sistematizar e analisar as atividades educativas

do PETI nos 50 municípios – ensino formal e jornada ampliada – bem

como as suas condições gerais e particulares de funcionamento; avaliar o

impacto destas atividades no desempenho escolar, na formação das

crianças e adolescentes e na qualidade do ensino; identificar a natureza e as

formas de integração entre o ensino regular e a jornada ampliada, dentre

outros.

Durante a referida missão, foram visitadas 244 unidades, sendo 77

escolas, 75 núcleos de jornada ampliada e 92 escolas com jornada ampliada

(UFPE, DSS, Relatório da Segunda Missão Técnica, 2001, p. 6).

A avaliação realizada abrangeu uma apreciação acerca das condições

de funcionamento do ensino regular e da jornada ampliada, dos

mecanismos de articulação entre as atividades das escolas e núcleos, da

qualidade dos serviços prestados, das condições infra-estruturais e do perfil
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dos sujeitos envolvidos com o planejamento e a execução do Programa nos

municípios, incluindo a qualificação, o desempenho e as atividades de

capacitação, envolvendo coordenadores, professores, monitores e

educadores de apoio.

O instrumental técnico elaborado para o trabalho de campo foi

composto por seis questionários, com questões abertas e fechadas, roteiro

de observação da infra-estrutura e equipamentos disponíveis, além do

diário de campo dos técnicos, contemplando um conjunto de variáveis

relacionadas com os aspectos a serem investigados.

Os sujeitos informantes da realidade foram: professores da rede

escolar (328); monitores da jornada ampliada com funcionamento em

núcleos (131); monitores da jornada ampliada com funcionamento em

escolas (164); coordenadores do PETI (54); educadores de apoio (77); e

diretores/responsáveis por escolas públicas (174) com um total de 928

entrevistados (URPE, DSS, Relatório da Segunda Missão, 2001, p. 10).

A seleção das escolas e núcleos dos 50 municípios participantes

ocorreu mediante amostragem sistemática aleatória, a partir da qual foram

sorteados quatro escolas e núcleos que atendiam alunos inscritos no PETI.

Quanto aos sujeitos, a amostra foi de 02 professores e 02 monitores por

unidade visitada, além de um diretor (por escola), do coordenador local do

PETI e de 50% do número de educadores de apoio lotados no município.

Para a realização das atividades de campo, foram mantidos contatos

prévios com os gestores municipais envolvidos com o PETI, bem como

montada uma estrutura de apoio. As visitas foram realizadas entre 17 de

maio e 20 de agosto de 2001.

Na Terceira Missão, foram entrevistadas as famílias participantes do

PETI com os objetivos de avaliar o impacto do Programa nas condições

materiais e nas relações sociais que marcam o cotidiano das famílias

atendidas e de identificar as repercussões do PETI nas diversas



PADILHA, Miriam – Criança não deve trabalhar 21

manifestações da sociabilidade daquele grupo (UFPE, DSS, Relatório Final

do PETI, 2002, p. 2).

Nas três áreas estavam concentradas 41.254 famílias participantes do

PETI, que respondiam por 74.832 crianças e adolescentes, no período de

realização da missão. Em face do grande número de famílias, optou-se por

uma amostragem aleatória simples, proporcional à quantidade de famílias

cadastradas no município. Através do cadastro da SEPLANDES, do qual

constam os nomes das crianças e adolescentes (inscrições ativas), da escola

e do núcleo, do município de domicílio e do nome do responsável, foi

retirada uma amostra para cada uma das regiões, com base no número de

famílias residentes. O número de famílias selecionadas na Mata Sul foi

268, na Região Metropolitana, 260 e na Mata Norte 263, num total de 780

famílias.2

A entrevista com as famílias viabilizou o contato direto com os

responsáveis pelas crianças e adolescentes nos locais de moradia, forneceu

um conjunto de informações acerca da vida cotidiana familiar, além de

oportunizar a expressão de opiniões e sugestões do Programa.

Nessa etapa também foi possível estabelecer uma interface entre as

informações verificadas nas missões anteriores e os dados obtidos junto aos

responsáveis, particularmente sobre as atividades voltadas para a família, o

envolvimento dos responsáveis no desempenho escolar dos filhos, a

qualidade do ensino, o funcionamento do PETI, suas principais

dificuldades e formas de superação. Esta última missão focalizou o objeto

de estudo desta tese.

Esse trabalho investigativo permitiu-me identificar o PETI como um

Programa diferenciado de todos os Programas Governamentais de proteção

2 Do total das famílias incluídas na amostra, deixaram de ser entrevistadas 11, todas do município de
Amarají, porque a coordenação local não viabilizou o contato com as famílias, a despeito das inúmeras
tentativas da equipe técnica (UFPE, DSS, Relatório Final do PETI, 2002, p. 3).
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à criança e ao adolescente até então implantados no Brasil, quando enfrenta

a problemática do trabalho precoce e penoso de crianças e adolescentes

pobres, negando estas formas aceitas historicamente no Brasil desde o

século passado. A característica que o distingue dos Programas anteriores é

a proposta de inclusão da família dos jovens como principal foco da

intervenção do Programa, vinculando-o, assim, à estratégia de combate à

pobreza fundamentada no fortalecimento da organização familiar e na co-

responsabilidade das famílias pela superação das condições de pobreza.

No entanto, o PETI reproduz, incorpora e apresenta traços dos

Programas tradicionais de combate à pobreza no Brasil, tais como: a

focalização, a seletividade e o caráter temporário. Incorpora, também, o

caráter compensatório, não estruturador, em oposição à construção de

políticas universais e permanentes, cujo critério de elegibilidade é a retirada

das crianças e dos adolescentes do trabalho precoce.

Os resultados dos estudos indicaram que, apesar de o Programa ter o

caráter focalista e temporário, e tendo em vista que a problemática do

trabalho infantil envolve questões de ordem macro social, ele introduziu

mudanças nas condições objetivas das famílias-alvo, extremamente pobres,

destacando-se, o aumento significativo no consumo de alimentos, na

compra de vestuários, móveis, utensílios domésticos etc.

Outras mudanças também foram verificadas no que concerne ao

surgimento de traços pontuais, mas potencialmente profícuos, de uma nova

cultura e sociabilidade das famílias que passam a identificar o trabalho

infantil como instrumento negativo para a formação das crianças e dos

adolescentes.

A nova forma de pensar destas famílias demonstra a possibilidade de

se romper com a cultura e a ideologia, já incorporadas e naturalizadas na

sociedade brasileira, desde o início do século XX, que atribuem ao trabalho

de crianças pobres uma positividade, dentro da lógica que valoriza de
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forma preponderante os benefícios morais e econômicos que sobrevêm

desta atividade.

Identifiquei que as famílias, através dos seus depoimentos,

demonstraram que o Programa, apesar de eivado de dificuldades,

apresentou uma positividade nas suas vidas, interferindo decisivamente no

envolvimento dos pais ou responsáveis no desempenho escolar dos filhos,

no empenho para manter a criança na escola, redundando, mesmo de

maneira embrionária, na formação de uma cultura e de uma sociabilidade

que rechaça o trabalho precoce e penoso.

Além disso, com base no que postulava Thompson (1987), pode-se

afirmar que, com o Programa, a experiência cotidiana dessas famílias

(tratada pelo autor como experiência vivida) está se transformando numa

experiência percebida, já que provocou nessas famílias uma resposta

mental e emocional para agir de forma diferente, baseado em outros

valores. Agnes Heller (1987) trata também esse processo como uma

suspensão do cotidiano, quando a cotidianidade é questionada, e por

conseguinte emerge um projeto, um ideal na vida das pessoas, processo

esse que convoca a inteireza das forças do homem.

Esta nova forma de pensar dessas famílias, de negação do trabalho

infantil penoso e insalubre, o qual prejudica a vida bio-psico-social dos

seus filhos, impõe-me refletir sobre o PETI e seu potencial no sentido de

possibilitar a essas famílias pobres da zona rural a formação de uma nova

cultura, cultura esta suficiente para superar determinados valores

dominantes, que atribuem ao trabalho precoce poderoso instrumento moral,

capaz de disciplinar e, ao mesmo tempo, formar a sociabilidade das

crianças e dos adolescentes.

Fundamentada em dados empíricos e teóricos, pretendo analisar as

influências das suas ações nas experiências cotidianas e na formação da

sociabilidade das famílias, nas três regiões, bem assim refletir sobre a
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participação dele na formação e constituição de uma nova cultura de

direitos, que negue o trabalho precoce como instrumento formativo e

educativo de crianças pobres.

Com vistas à compreensão desses objetivos, apartei, do conjunto de

informações obtidas nos formulários das entrevistas realizadas com 780

atores familiares, alguns dados que se revelaram imprescindíveis ao

tratamento do objeto de estudo, como por exemplo: identificar o lugar das

famílias no PETI, as características e perfil, das famílias participantes, o

envolvimento e a participação das famílias no Programa, os impactos

econômicos, sociais e culturais do Programa no cotidiano familiar: nas

condições materiais, comportamentais das crianças e dos pais ou

responsáveis e, na organização do trabalho familiar, o discurso da família

sobre o trabalho familiar; as mudanças operadas na sociabilidade das

famílias que indicam a constituição de uma nova cultura de direitos, o

discurso da família sobre a importância da educação na vida das crianças

e adolescentes, e os ideários das famílias sobre a vida futura dos filhos.

As elaborações teóricas de autores clássicos como George Luckács

(1974) e Agnes Heller (1987), foram fundamentais para compreender o

conceito de cotidiano, assim como a interlocução com Edward Palmer

Thompson (1987), para trabalhar a noção de experiência. Esses autores

legaram a mais decisiva contribuição para a compreensão desses dois

conceitos, dentro da tradição marxista.

Segundo os mencionados autores, é na vida cotidiana que se

concretiza a reprodução dos homens particulares, os quais, por sua vez,

criam a possibilidade de reprodução social.  De acordo com Heller (1987),

o homem não é só sobrevivência, só singularidade; o homem é, ao mesmo

tempo, singular e genérico, co-participante do coletivo, da humanidade,

encontra-se em potência nem sempre realizável.
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A abordagem conceitual da questão da experiência configura-se

como outra referência fundamental para a análise das experiências

cotidianas das famílias. Thompson parte do entendimento de que a

experiência é a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de

um grupo social a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas

repetições do mesmo tipo de acontecimentos (THOMPSON, 1987, p. 15).

Admite que a experiência é uma modalidade de inserção na vida social,

vivida através de dois processos dinâmicos e simultâneos, seja através da

cotidianidade (que o autor chama experiência vivida), na qual os indivíduos

realizam ações, os mesmos gestos, ritos de todos os dias, reproduzindo,

enquanto indivíduos, as relações sociais; ou através de um grupo social

(que o autor trata como experiência percebida), caracterizando-se como o

momento em que o homem ultrapassa o cotidiano vivido e constrói, através

da cultura e de seus valores, a consciência social e, com ela, a disposição de

agir como classe. Nestes termos, Thompson (1987) fornece os fundamentos

teóricos, políticos e históricos quando revela que é na experiência dos

homens, no processo de articulação objetividade/subjetividade, que é

gestado o processo de formação de classes.

Crítico sistemático das posições economicistas, Thompson (1987)

reconhece que, no processo dinâmico entre estrutura e consciência social, a

determinação estrutural não condiciona, mecanicamente, o agir humano,

pressupondo a idéia de que, se, por um lado, as estruturas objetivas têm

efeito sobre a vida das pessoas, esses efeitos não são determinados

aprioristicamente, mas, manejados pelas pessoas, a partir de sua cultura e

de seus valores.

A noção de classe é uma das contribuições mais ricas de Thompson à

tradição marxista, ao sustentar a idéia de que a classe é um conceito

histórico e não apenas categoria sociológica estática. Para o referido autor,

a classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências
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comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus

interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e

geralmente se opõem) dos seus (THOMPSON, 1987, p. 10).

Assim, as classes são constituídas por um conjunto de relações entre

homens e mulheres e pelas condições materiais de existência e de

exploração em que se inserem; por relações de identidade estabelecidas

entre os membros de uma mesma classe; e por relações de aliança ou de

conflitos com outras classes. Portanto, existem através de relações e de

antagonismos, que moldam suas identidades. Estas relações historicamente

definidas são entendidas e trabalhadas em termos culturais (no sentido mais

amplo do termo), compreendendo desde o habitus (na concepção de Pierre

Bourdieu (1996)) até a ideologia (não como falsa consciência, mas como

visão de mundo).

Para entender o tema família, investiguei autores de diferentes

vertentes teóricas: sociológica, psicológica, antropológica e histórica.

Na vertente sociológica, baseada numa perspectiva marxista,

trabalhei clássicos como Engels, Adorno e Horkheimer, Agnes Heller e

Mészàros; e, sob a ótica funcionalista, utilizei Talcott Parsons. Na vertente

psicológica, estudei as concepções de Freud e Wilhelm Reich e na corrente

antropológica destaco o pensamento de Lévi Strauss. Apoei-me também

em estudos do historiador Philippe Àries que, ao elaborar uma análise

iconográfica do Antigo Regime, apresenta uma rica descrição das

transformações ocorridas nas famílias, que se estende da Idade Média às

sociedades industriais.

Nessa investigação, identifiquei uma variedade de conceitos sobre

família, de acordo com a corrente de pensamento focalizada. Nas vertentes

sociológicas e psicológicas, a família é tratada como núcleo de procriação,

cuja função primordial é a formação da personalidade dos indivíduos e a

socialização primária das crianças. Os trabalhos que indicam o elemento
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repressivo e autoritário, contido na função socializadora da família,

criticam-no e propõem a transformação da estrutura familiar. Na vertente

sociológica, o melhor exemplo dessa maneira de analisar a família

encontra-se na Escola de Frankfurt, enquanto na Psicologia seu

representante maior é Reich.

Na vertente antropológica, a família é considerada como uma

unidade básica de produção, com papéis sexuais bem definidos. Na

vertente de inspiração marxista, alguns autores consideram a família apenas

como unidade de consumo e reprodução física e social dos seres humanos,

que através de suas relações reproduzirão a ordem social. Para outros, a

família tem papel essencial na reprodução do sistema de valores, da ordem

estabelecida; ela possibilita mudanças e a constituição de valores de uma

outra cultura, que determinam a transformação do cotidiano.

Cotidiano é uma esfera da vida dos indivíduos, seja na sua vida

familiar, no trabalho, nas suas relações, na escola, na comunidade etc. O

cotidiano e a cotidianidade penetram em todas as instâncias da vida do

homem. Por conseguinte, em toda sociedade há uma vida cotidiana e em

todo homem, seja qual for seu lugar na divisão social do trabalho, há

igualmente uma vida cotidiana. Isto não quer dizer que o conteúdo e a

estrutura da vida são idênticos em toda a sociedade e para toda pessoa.

Assim, para Heller em cada época histórica, os ritmos e as regularidades da

vida cotidiana se distinguem, se tornam diferenciáveis e a experiência da

cotidianidade, também é diferençável, segundo os grupos ou classes sociais

a que os indivíduos pertencem (HELLER, 1987, p. 23).

Na literatura brasileira, procurei compreender a forma de

organização familiar começando pelos trabalhos de Gilberto Freyre (2001),

Oliveira Vianna (1987), e Sérgio Buarque de Holanda (1995). Gilberto

Freyre busca traçar o perfil da família patriarcal brasileira no período

colonial e nos períodos posteriores. A estrutura doméstica patriarcal
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caracterizava-se pela importância central do núcleo conjugal e da

autoridade masculina, retratada na figura do patriarca, chefe ou coronel

dono do poder econômico e comando político.

Oliveira Vianna (1987) ressalta, também, que a preponderância da

vida familiar patriarcal influía consideravelmente sobre o caráter e a

personalidade da nobreza rural, transformando-a na mais bela escola de

educação moral do povo brasileiro.

Antonio Cândido (1951) confirma as idéias de Gilberto Freire e

Oliveira Vianna assinalando que a família patriarcal é o tipo de família que

existiu no Brasil do século XVI ao século XIX e dela deriva toda a

formação social do país. Neste modelo de família extensa de tipo patriarcal,

predominava a autoridade do pai ou patriarca, regida a um tempo por

padrões de interesses e, voltada para a conservação do patrimônio, e por

padrões afetivos, regulando a vida de um vasto grupo doméstico que inclui,

além de pai, mãe e filhos, parentes, empregados, escravos e mais uma larga

periferia de trabalhadores livres, ligados pelo trabalho à vida da família

nuclear urbana sem, entretanto, deixar de lado sua matriz patriarcal.

Sérgio Buarque de Holanda (1995) trata o patriarcalismo da

sociedade colonial de forma crítica, quando coloca que este provocou e

ainda provoca desequilíbrios sociais e políticos, com tenaz constância,

mesmo depois que o domínio rural entrou em declínio. Segundo o autor, o

mais grave efeito constitui-se de um ordenamento duplo – o do Estado e o

do senhor patriarcal. O poder do senhor patriarcal não se exerce com o

auxílio de um quadro administrativo nem se estende além das fronteiras de

seu domínio. De outro lado, a vontade estatal se exerce por delegados do

soberano, apoiados menos no consenso do que na força crua, a exemplo da

força dos capitães-generais, que tantos ressentimentos deixaram, ainda

visíveis na geração da Independência.
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Dentro desta concepção familista-patriarcal, na procura de um elo

entre a instituição social e a instituição política, tornava-se difícil aos

detentores de posições públicas compreenderem a diferença fundamental

entre os domínios do privado e do público. Assim, Sérgio Buarque de

Holanda trata a família como instituição básica fundamental, com função

normativa e reguladora, penetrando em todas as atividades sociais e

políticas (...) que termina por abranger dependentes de sangue, de

compadrio e de subordinação econômica. Em Raízes do Brasil expressa

que o quadro familiar torna-se, (...) tão poderoso e exigente, que sua

sombra persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico, ou seja, a

entidade privada precede sempre, neles, a entidade pública (HOLANDA,

1995).

Não se pode negar que o modelo patriarcal tenha exercido sua

dominação, além de ser possuidor de expressiva visibilidade social, em

razão do seu poder e da capacidade dos seus elementos em exercerem o

controle dos recursos de poder no meio social.

Na pesquisa da antropóloga Cyntia Sarti (2003), realizada em 1996,

em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade de São Paulo, num bairro

composto de velhos e adultos migrantes, muitos de origem rural e de jovens

e crianças já nascidas em São Paulo, a autora se propôs a fazer uma

reflexão sobre a família pobre brasileira e o modelo patriarcal aparece de

forma expressiva. A partir de uma referência empírica, a autora buscou

analisar a forma particular como se constrói a noção de família presente em

seu universo simbólico, nas condições particulares em que vivem as

pessoas e na história da qual são herdeiras. Sarti observa que a família

pobre é estruturada como um grupo hierárquico, seguindo um padrão de

autoridade patriarcal, cujo princípio básico é a prevalência do homem sobre

a mulher, dos pais sobre os filhos e dos mais velhos sobre os mais novos.
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No Brasil, na década de 70 do século XX, tiveram importância

fundamental as análises sobre a condição da mulher e seu papel na

reprodução da força de trabalho. Francisco de Oliveira (1976), no seu

artigo, Trabalho feminino e riqueza capitalista, contribui com a discussão

quando considera que a divisão sexual na família operária – onde a mulher

produz valor de uso, na prática das atividades domésticas, e o homem

produz valor de troca, no exercício do trabalho assalariado – é compatível

com a racionalidade do sistema capitalista pela garantia da possibilidade de

salários abaixo do custo de reprodução da força de trabalho. Assim, o autor,

coloca as polêmicas em torno do serviço doméstico e do papel da mulher

na reprodução da força de trabalho o que ocasionou o reaparecimento da

família como instituição social fundamental, na medida em que surge como

espaço por excelência da reposição de uma das condições básicas da

produção (OLIVEIRA, 1976, p. 78).

Em resumo, fundamentada pelos conceitos de família, cotidiano e

experiência, pretendo, neste estudo, identificar as influências, a

repercussão do PETI nas experiências cotidianas e na sociabilidade das

famílias participantes e refletir sobre a participação do Programa na

formação e constituição de uma nova cultura de direitos3 que negue o

trabalho precoce e penoso, como instrumento formativo e educativo de

crianças pobres.

A exposição do objeto de estudo está organizada em quatro

capítulos: no primeiro, abordo a política pública de proteção à infância no

Brasil e os parâmetros que a norteiam. No mesmo capítulo, destaco o

Código de Menores de 1927 e o de 1979, embasados pela Doutrina da

3 Gramsci indica-nos que “criar uma cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas
originais, significa também e, sobretudo, defender criticamente verdades descobertas, socializá-las por
assim dizer, transformá-las, portanto, em base de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem
intelectual e moral. O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de
maneira unitária a realidade presente é um fato “filosófico” bem mais importante e “original” do que a
descoberta por parte de um “gênio filosófico” de uma vertente que permaneça como patrimônio de
pequenos grupos de intelectuais” (CF. GRAMSCI, 1978, p. 13).
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Infância em Situação Irregular, e o Estatuto da Criança e Adolescente –

ECA, fundamentado pela Doutrina da Proteção Integral à Infância.

No segundo capítulo, discorro sobre o lugar das famílias no

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, as características e o perfil

das famílias beneficiárias, a participação e o envolvimento com o

Programa.

No terceiro capítulo, trabalho os conceitos família, cotidiano e

experiência, trazendo à baila do ponto de vista teórico e histórico, a

multiplicidade de conceitos, formas e sentidos da família e a experiência

cotidiana como processo da sociabilidade das famílias.

No quarto capítulo, analiso o Programa, suas interferências nas

experiências cotidianas das famílias, verificando as mudanças operadas nas

condições materiais, comportamentais das crianças, dos adolescentes e dos

próprios responsáveis, bem como na organização do trabalho familiar.

Neste mesmo capítulo, são enfocados os discursos das famílias sobre o

trabalho infantil, com análise dos argumentos contra e a favor como

elemento de sua formação, e das perspectivas futuras das crianças e dos

adolescentes ao saírem do programa.

Por último, quero, com esta tese, contribuir para o debate sobre a

problemática do trabalho infantil no Brasil, especificamente, para o Serviço

Social, em se tratando da análise de um programa social que, mesmo de

caráter temporário e assistencial, atua sobre uma das seqüelas da questão

social: o trabalho precoce de jovens pertencentes às famílias

vulnerabilizadas e excluídas socialmente.
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CAPÍTULO 1 A POLÍTICA PÚBLICA DE PROTEÇÃO À

INFÂNCIA E OS PARÂMETROS QUE

NORTEIAM ESTA POLÍTICA
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CAPÍTULO 1

A POLÍTICA PÚBLICA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E OS

PARÂMETROS QUE NORTEIAM ESTA POLÍTICA

O estudo da literatura sobre a política de proteção e assistência à

criança pobre no Brasil, a partir do final do século XIX, traz a propósito a

existência de dois grandes paradigmas que nortearam as legislações

criadas: o princípio da Doutrina da Infância em Situação Irregular, que

influenciou os Códigos de Menores de 1927 e de 1979, e o Princípio da

Doutrina de Proteção Integral à Infância, adotado a partir da implantação

do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em 1990.

Os Códigos de Menores e o Estatuto, historicamente, demarcaram a

trajetória legal e institucional para regulamentar a ação do Estado na

implantação da política de proteção à infância. Essas legislações estão

inseridas no pensar e no agir de sua época e de sua cultura, porquanto

atreladas à história, à política e aos múltiplos interesses econômicos em

jogo.

A história mostra que as referidas Legislações, balizadas por

concepções teóricas diferentes, nasceram em períodos de muitas

transformações econômicas, sociais e políticas do país.

Tais doutrinas ocuparam centralidade no debate político, norteado

por correntes de pensamentos que vão desde o liberalismo até o socialismo.

Os liberais buscam separar o público do privado, reduzindo ao

mínimo a intervenção do Estado na vida de cada indivíduo. Consideram a

intervenção do Estado na vida social indesejável, quando não, perniciosa, e
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têm como princípios: a convicção inabalável nas leis do mercado, a

existência da propriedade privada e a consagração do capitalismo

(GOMES, 1992, p. 110-111). O Estado é visto, portanto, como instância

neutra e a intervenção na vida social só se impõe na medida em que atenda

aos interesses da acumulação do capital.

Em oposição ao liberalismo, os positivistas4 tentaram defender o

reconhecimento dos direitos sociais dos cidadãos. Solicitavam a educação

primária e a proteção à família e ao trabalhador, como obrigação do Estado.

Percebiam o Estado como organismo capaz de atender aos interesses

públicos, ainda que esses interesses fossem definidos por uma elite.

Desejavam um Estado forte, constituindo uma elite iluminada que teria o

dever de assistir às classes mais favorecidas, através da política social, mas,

de cima para baixo, com a participação controlada das massas.

O bloco católico5 se destacava pela defesa da intervenção do Estado

na questão social. Para este bloco, o trabalho deveria ser amparado por uma

legislação que impusesse limite a sua exploração e, especialmente,

preservasse os bens da alma. Ao Estado caberia, em nome do bem comum,

regular a propriedade privada e garantir os direitos de cada um, em especial

daqueles que necessitavam de amparo.

A corrente socialista comportava duas tendências, que iam desde o

reformismo à ortodoxia revolucionária. No entanto, ambas se baseavam no

4 Os positivistas, discípulos de Comte a princípio, pela Proclamação da República destacaram-se na luta
pelos direitos sociais dos trabalhadores, até então inexistentes no Brasil. Em contato com a realidade
tradicionalmente conservadora, foram acentuando o caráter autoritário, manifestado nas suas posições em
face da questão social. Tornaram-se importantes para o desenvolvimento do processo de produção
capitalista no Brasil os princípios positivistas, tais como: disciplina e virtude pela pobreza, pois, através
deles, seria possível a harmonia entre as classes (GOMES, 1992, p. 120).
5 Após a Proclamação da República, com a separação entre a Igreja e o Estado, a preocupação maior do
bloco católico era partilhar o poder com o Estado não abrindo mão do espaço que ocupava na área
assistencialista e educacional, que lhe rendia dividendos políticos. Interessava conter os avanços das
idéias socialistas e comunistas, posição semelhante ao positivismo, que apoiou a idéia de Estado
autoritário-ditatorial. As posições antiliberais da Igreja objetivaram condenar a democracia, por favorecer,
segundo elas, o desenvolvimento do movimento socialista e a liberação dos costumes. Eram a favor da
relação harmoniosa entre operário e empresário, pois ressaltava mais a noção de dever de caráter ético-
moral dos “ricos” em relação aos “pobres” do que a noção de direitos sociais destes sujeitos (GOMES,
2002, p. 72).
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princípio de que o sistema capitalista, ao se estruturar em torno do primado

do mercado, era ineficiente e iníquo. Criticavam a sociedade de mercado,

responsável pela profunda desigualdade existente. Julgavam que o Estado

tinha um papel fundamental no estabelecimento de uma ordem socialmente

justa.

Para os socialistas reformistas, as distorções produzidas pelo

capitalismo poderiam ser corrigidas através de reformas nas instituições

existentes, principalmente a reforma do Estado, para incorporar os

interesses da classe trabalhadora mediante a implantação de uma política

social. Acreditavam que o sistema capitalista poderia se tornar mais

humanizado se o Estado exercesse um papel mais ativo no controle dos

efeitos perversos do mercado. Por outro lado, os socialistas

revolucionários, inspirados em Marx, entendiam que as reformas sociais

eram apenas medidas paliativas que levavam ao fortalecimento do capital.

Nesse sentido, o Estado de Bem-Estar Social reforçava os interesses da

ordem burguesa.

A Doutrina da Situação Irregular, que norteou os Códigos de

Menores (tanto o de 1927 com de 1979), está impregnada das idéias

liberais e positivistas revelando, no conteúdo dessas legislações, a força de

um Estado controlador que utiliza a autoridade do Juiz, em nome do bem-

estar da nação, para impor regras e normas aos menores pobres e suas

famílias.

Sob outro parâmetro, o Estatuto da Criança e do Adolescente é

criado em consonância com as Convenções Internacionais e a própria

Constituição Federal de 1988, dirigido a todas as crianças e adolescentes,

consagrando na ordem jurídica a Doutrina da Proteção Integral à Infância,

que coloca as crianças e os adolescentes em igualdade de posição jurídica,

como sujeitos de direitos. Em outros termos, agora, ambos são vistos como

sujeitos, gozando de direitos que são fundamentais, inerentes à pessoa
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humana, assegurando-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral,

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

 A seguir, passarei a discorrer sobre os Códigos de Menores (o de

1927 e o de 1979) e o Estatuto, explicitando as diferenças de princípios,

carregados de conotações morais e conceitos teóricos, entre as referidas

legislações.

1.1 Código de Menores de 1927 – Doutrina da Infância em Situação

Irregular.

No Brasil, algumas medidas legislativas voltadas à infância pobre só

veio ganhar impulso na década de 1920, quando foi sancionado o Código

de Menores de 1927 – através do Decreto-Lei 17.934 /A, em 12 de outubro

de 1927 – que deu início ao processo de criação de um sistema público de

atenção às crianças e aos jovens.

Nesse período, início do século XX, o país acompanhava o debate

internacional e parecia convencido da necessidade de criar uma rede de

medidas jurídico-sociais para atacar a ociosidade infantil que explodia nas

cidades, em conseqüência do processo de industrialização e da crescente

pauperização das camadas populares. A grande novidade era a recuperação

dos menores. Usava-se como exemplo o sucesso alcançado na América do

Norte (Nova Iorque e Denver), sucesso ostentado por até 80% de casos de

menores reabilitados6. Tais inovações, no entanto, tinham por fim atender e

transformar esses menores em cidadãos úteis à sociedade – defesa contra a

proliferação de vagabundos e criminosos, contra a instauração da

6 As novas experiências nasceram na América do Norte, em cidades tidas como verdadeiros laboratórios
do crime - Boston e Chicago. Em Boston, foram identificadas as primeiras tentativas de aplicação do
regime de liberdade fiscalizada, no ano de 1869. Em Chicago, foi instalado o primeiro Tribunal para as
Crianças (Children’s Court), em 1899. Essas iniciativas tiveram efeito explosivo, sendo por isso mesmo
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indisciplina e da desordem, que não correspondiam ao avanço das relações

capitalistas em curso.

No Brasil, os traços deste tipo de proposta, corporificada na defesa

da criança e da sociedade, são perceptíveis a partir dos anos 20. O tema foi

objeto de debate sob a forma de projetos de lei apresentados por juristas,

parlamentares, profissionais da área da saúde, entre outros, por volta de

1906 e 1927, em que foi aprovado o Código de Menores consolidando as

Leis de Assistência e Proteção aos Menores.7

Embora o debate ultrapassasse muito os limites jurídicos, pois

abraçou várias outras áreas do conhecimento, a liderança foi nitidamente

jurídica. Juristas associaram-se às forças policiais, aos setores políticos, aos

médicos sanitaristas, às associações caritativas e filantrópicas. Promoveram

debates, publicaram e estabeleceram alianças em várias arenas: no

Congresso Nacional, nas Câmaras de Deputados, nos jornais, nas sedes das

várias Ligas e Associações filantrópicas, nas universidades e nos

congressos acadêmicos de âmbito internacional.

A concepção de política de assistência e proteção ao menor vinha

sendo discutida no país como proposta para salvar a criança, em meio à

complicada conjuntura política, na qual estavam em jogo interesses de

classes.

A legislação de menores aprovada em 1927 reflete o protecionismo,

um cuidado extremo de garantir que a meta de salvar a criança fosse

alcançada. Entendeu-se, porém, que isso seria feito através do exercício do

mais absoluto controle pelo Estado sobre a população pobre, tida como

promotora da desordem. Crianças e jovens eram minuciosamente

seguidas, em parte, por outros estados norte-americanos e por diversos países da Europa ainda no século
XIX; a reforma atingiu também a América Latina em ampla escala (RIZZINI, 1993, p.85)
7 De acordo com Rizzini, logo nos primeiros meses da República, ainda durante o Governo Provisório,
foram decretadas algumas medidas legislativas voltadas à infância pobre. Foi criado o Decreto Nº 439, de
31 de maio de 1890 sobre as bases para a organização da assistência à infância atingida pela pobreza,
enfatizando as más conseqüências que adviriam no futuro (para ela e para o país); o novo Código Penal
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classificados de acordo com seu estado de abandono e grau de

periculosidade.

Embora o discurso sobre a importância da educação se fizesse

presente, como parte dos ideais republicanos de ordem e progresso (visão

positivista), ela era vista como uma arma perigosa. Os primeiros anos da

República foram marcados pelo retrocesso no que se refere a uma proposta

de política educacional, mantendo-se a descentralização do ensino público

primário, sem nenhum tipo de apoio por parte do Estado. As medidas

estabelecidas na esfera da Justiça-Assistência contribuíram para o

desenvolvimento de uma política que primava pela exclusão social. O

próprio uso da palavra educação corroborava a hipótese de que a intenção

não era realmente tirar os pobres da ignorância. Falava-se em educar como

antídoto à ociosidade e à criminalidade e não como instrumento que

possibilitasse igualdade social.

A questão que se colocava era a construção de uma nova ideologia

do trabalho, na qual este conceito se reveste de uma roupagem

dignificadora, afirmada pelo valor moral atribuído ao trabalho, a partir de

uma concepção da ordem do mundo social que viria, inclusive, despertar o

sentimento de nacionalidade, para superar a preguiça e a ociosidade.

A associação do trabalho com o mundo da ordem, tornando-o fonte

de superioridade moral, levava também à valorização do trabalho não só

dos adultos, mas também das crianças e dos jovens pobres.

Estavam lançadas as condições para se estabelecer, na sociedade

civil, uma polêmica entre empresários, juristas, médicos e parlamentares.

Para os médicos e juristas, a argumentação servia para afirmar a

lógica de prevenção social do trabalho precoce, a necessidade de

regulamentá-lo, com a fixação de uma jornada de trabalho de seis horas

para os menores com a idade mínima de 14 anos.

brasileiro foi promulgado em outubro de 1890 e veio a constituir o principal marco jurídico dos primeiros
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Os empresários defendiam a idéia de que quanto menos idade tivesse

a criança classificada como menor, melhor seria para a organização do

trabalho em suas indústrias. Manifestavam-se contra a definição da idade

mínima de 14 anos, exigida pelo Código de Menores.

O debate no parlamento dava-se também de forma intensa,

confrontando-se correntes de pensamentos de diferentes concepções, como

o liberalismo, o positivismo e o socialismo, que chegaram a influenciar na

definição dos rumos da política de proteção à infância.

Os parlamentares liberais vinculados aos positivistas defendiam a

liberdade de contrato e a não intervenção do Estado na proteção do trabalho

infantil. Para estes parlamentares, a solução para os problemas dos menores

era a caridade, numa clara estratégia clientelista.

A tendência socialista defendia o contrário. Propunha uma ampla

intervenção do Estado, a favor da proteção do trabalho infantil.

O Código de Menores de 1927, através do Decreto Nº 17.943-A,

começou a implantar um sistema público de atenção às crianças e aos

jovens, sob a tutela do Estado. A lei foi elaborada com extrema

minuciosidade, por isso contém 231 artigos.

No artigo 26, do mencionado Código de Menores, encontram-se

definidos os seus destinatários. Nesse artigo e respectivos incisos, o

legislador estabelece o objeto do Código: não beneficiaria os menores de 0

a 18 anos, mas apenas os denominados de expostos (os menores até 7

anos), de abandonados (os jovens até 18 anos), de vadios (os atuais

meninos de rua), de mendigos (os que pedem esmolas ou vendem coisas

nas ruas) e dos libertinos (que freqüentam prostíbulos) (SILVA, Roberto,

2004, Disponível em: <http://www.direitoejustiça.com>).

Assim, de acordo com o Código, o menor não é apenas aquele

indivíduo que tem idade inferior a 18 ou 21 anos, senão o proveniente de

tempos da República.  (CF. RIZZINI, 1993, p. 117).

http://www.direitoejusti�a.com
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família pobre, desorganizada, desestruturada, em que imperam os maus

costumes, a prostituição, a vadiagem, a pouca instrução, o trabalho nas ruas

para sobreviver, filho de pais que não oferecem suficientes garantias de

moralidade e capacidade econômica para educá-los (RIZZINI, 1993, p. 96).

São identificados como abandonados, pelo mencionado Código,

menores cujos pais são falecidos, desaparecidos ou desconhecidos, que se

encontram sem habitação certa, sem meios de subsistência por

impossibilidade dos pais; que tenham pais ou tutores incapazes de cumprir

os seus deveres ou cujos pais se entreguem à prática de atos contrários à

moral e aos bons costumes.

A intenção era mais óbvia, no concernente aos menores

caracterizados como delinqüentes. Uma simples suspeita, uma certa

desconfiança, o biótipo ou vestimenta, poderiam dar margem a que fosse

sumária a prisão do menor (RIZZINI, 2002, p. 71).

O Código de 1927 procurou cobrir um amplo espectro de situações

envolvendo a infância e a juventude. Rizzini esclarece que o legislador, ao

propor a regulação de medidas protetivas e também assistenciais,

enveredou por uma área social que ultrapassava as fronteiras do jurídico. O

que o impulsionava era resolver o problema dos menores, prevendo todos

os possíveis detalhes e exercendo firme controle sobre eles, mediante

mecanismos de tutela, guarda, vigilância e controle rígidos do Estado,

através do Juiz de Menores. Foram introduzidos os artigos sobre o Pátrio

Poder e remoção da liberdade vigiada, as medidas aplicáveis aos menores

abandonados, entre outras (RIZZINI, 1995, p. 13).

Em termos dos dispositivos que o compõem, o Código, era mais

minucioso quanto às atribuições da autoridade competente, na pessoa do

Juiz de Menores e na atuação do Juizado de Menores. Não poucas e

complexas atribuições, para se ter idéia, passaram a repousar sobre os

ombros dessas autoridades, dentre tantas outras, as seguintes: suspender o
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pátrio poder por abuso de autoridade ou negligência, por incapacidade do

exercício do poder, por falta habitual ao cumprimento dos deveres

paternos, isso no que diz respeito aos menores com pai ou mãe viva. Já no

que tange aos menores considerados abandonados, caberia ordenar a sua

apreensão, cuidar da sua guarda, educação, vigilância, naturalmente depois

de classificá-los pela idade, grau de instrução, profissão, saúde e sem

perder de vista o estado de abandono ou perversão do menor e, além disso,

a situação social, moral e econômica dos pais ou tutor.

Como se não bastasse, a essas autoridades competia recolher vadios

e mendigos, e se se tratasse de menor abandonado (a par da existência de

longo rol de outras obrigações), pervertido ou se estivesse correndo risco

de o ser, restar-lhe-ia promover a sua colocação em asilo, casa de educação,

escola de preservação ou o confiaria à pessoa idônea, por todo o tempo

necessário a sua educação – e desde que sua idade, é lógico, não

ultrapassasse os 21 anos (RIZZINI, 1995, p. 131).

A introdução do Capítulo X, que trata Da vigilância sobre os

menores, emprestou um tom policial investigativo ao Código,

estabelecendo ampla liberdade para que a autoridade pública competente

fiscalizasse qualquer local onde existissem menores e procedesse a

investigação que considerasse necessária (art. 86, § 4). Mesmo

considerando a importância e o peso do moralismo, mormente nos círculos

jurídicos mais conservadores, é difícil aceitar tamanha invasão na vida das

pessoas.

Uma das importantes contribuições do Código de 1927 foi à

introdução do capítulo IX, que versa sobre a regulação do trabalho infantil

e juvenil. No artigo 20, identifica-se a prevalência do trabalho sobre a

educação, quando recomenda:

Poderá ser dispensado a prova de ler, escrever e contar,
quando comprovado perante o inspetor do trabalho que a
ocupação do menor é indispensável à subsistência sua, de
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seus pais, avós ou irmãos, estabelecida, porém, a condição
de que, sem prejuízo do trabalho lhe será ministrada
instrução primária (Imprensa Nacional – Ordem do
Ministério da Justiça, 1927, apud RIZZINI, 1992, p. 85).

O Código estabelecia a proibição de que se empregassem menores

com idade inferior a 12 anos. Quanto aos menores de 14 anos que não

tinham cumprido instrução primária, tentar-se-ia combinar a inserção no

trabalho e garantia da educação (FALEIROS, 1995, p. 63). Em outros

termos, o trabalho dos menores nessa faixa de idade ficava sujeito às

seguintes condições: garantia de freqüência à escola, que assegurasse a

formação do menor em nível primário; garantia de serviços de natureza

leve, que não fossem nocivos a sua saúde e ao seu desenvolvimento

normal.

O trabalho noturno, considerado perigoso à vida, à saúde e à moral,

era vetado aos menores de 18 anos, com aplicação de multas aos infratores

e direito de fiscalização. Diz o Código:

A jornada de trabalho permitida a menores de 18 anos será
fiscalizada no limite de seis horas por dia interrompidas por
um ou vários repousos, cuja duração não pode ser inferior a
uma hora  (art. 108).

Os industriais do ramo têxtil, em particular, reagiram ao Código,

principalmente à fiscalização do trabalho infantil, manifestando-se

contrários a esta norma que consideravam não atender a seus interesses,

pleiteando a reforma da lei, na época, negada pelo Juiz de Menores.

Diziam que a implantação da Lei seria inviável, por questões de

ritmo e da ordenação do trabalho industrial:

Tudo está calculado do simples para o complexo, uma
secção vai servindo à outra, de modo que a matéria-prima
bruta vai aos poucos sofrendo transformações sucessivas
até que se ultimam todas as operações. Qualquer parada em
uma secção repercute na secção que lhe segue ou na que a
precede, tornando, assim, o organismo fabril um todo único
(VIANA, 1978, p. 81-82).
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A lógica da exposição do empresário pretende comprovar que,

trabalhando os adultos 8 horas por dia, os menores não poderiam se limitar

a 6 horas, senão prejudicariam o andamento técnico da produção.

Nesse período, final da década de 20, a mão-de-obra infantil é usada

de forma abundante na indústria e o salário das crianças e adolescentes

representava o complemento para os baixos rendimentos das famílias

operárias. Não havia, em geral, redução da jornada para as crianças e seus

salários eram mais baixos do que o dos adultos.

A idéia de que o trabalho era o instrumento protetor, disciplinador e

reabilitador das crianças e dos adolescentes pobres foi combatida

energicamente pelo movimento operário que denunciava, através da

imprensa operária, os maus tratos a que eram submetidos esses sujeitos,

bem como as reais intenções do patronato.

A regulamentação do trabalho atingia também a ocupação do espaço

das ruas. Mostrava a intenção de restringir o acesso e a permanência nas

ruas de pessoas caracterizadas como desclassificadas (termo usado na

época) ao afirmar que:

Nenhum menor de 14 anos, nem mulher solteira menor de
18 anos, poderá exercer ocupação alguma que se
desempenhe nas ruas, nas praças ou lugares públicos; sob
pena de ser apreendido e julgado abandonado, e imposta ao
seu responsável legal 50$ a 500$ de multa e 10 a 30 dias de
prisão celular (art. 112).

O movimento de juristas, médicos, parlamentares e outros

movimentos humanitários, que tornaram possível a criação do Código, veio

ao encontro desse objetivo do Estado de manter a ordem social almejada,

na medida em que, ao zelar pela infância abandonada e delinqüente desta

forma, permitia livrar a nação de elementos vadios e desordeiros, que não

contribuíam para o progresso do país.
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1.1.1 A revisão do Código de Menores de 1927 – Código de Menores

de 1979.

A transição entre o Código de Menores de 1927 e o Código de 1979,

ocorreu efetivamente a partir da criação da Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor – FUNABEM, em dezembro de 1964, que modelou a

criação das Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor – FEBENS,

ainda hoje existentes em vários Estados brasileiros.

O surgimento da FUNABEM implicou na formação de uma Política

Nacional do Bem-Estar do Menor, à qual tiveram que se subordinar todas

as entidades públicas e particulares que prestavam atendimento à criança e

ao adolescente.

Concebida para ter autonomia financeira e administrativa, a

FUNABEM incorporou toda a estrutura do Serviço de Assistência ao

Menor – SAM, existente nos Estados, incluindo o atendimento tanto aos

carentes e abandonados quanto aos infratores.

O SAM fora criado em 1941, pelo governo ditatorial de Getúlio

Vargas, ligado ao então Ministério da Justiça e do Interior, e tinha como

objetivo proporcionar, em todo o território nacional, uma assistência social

aos menores carentes e infratores da lei penal. A criação dessa instituição

agregava uma perspectiva corretiva de natureza protecionista, prestando

uma assistência psicopedagógica aos menores considerados carentes e

delinqüentes.

Mas foi em relação aos chamados transviados que o SAM fez fama,

acusado de fabricar criminosos. No imaginário popular, o SAM era tratado

como uma escola do crime, tornando o menor temido e indelevelmente

marcado. Sob o regime democrático, o órgão federal freqüentou as páginas

dos jornais e revistas, anunciando os escândalos que ocorriam por detrás

dos muros de seus internatos.
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Devido às críticas recebidas, tanto de setores da sociedade civil,

como do próprio Estado, o SAM foi extinto em 1964. O Estado defendia

mudanças para corrigir essa situação, contudo, isso não significava

abandonar o modelo de internação, até então ocupando posição central no

sistema. Apesar de existirem pessoas que já desacreditavam desse modelo,

pela sua incapacidade de solucionar a questão do menor, representavam

elas uma parcela minoritária. A parcela majoritária buscou operar a

eliminação do SAM e criar uma política de caráter nacional para atender às

crianças pobres, dando origem à implantação da Política Nacional do Bem-

Estar do Menor – FUNABEM, criada após o golpe militar de 1964.

A FUNABEM e as FEBENS estaduais foram concebidas no bojo de

ampla reforma, entendida como conquista do golpe militar de abril de

1964, que incluiu a autorga de uma nova Constituição, em setembro do

mesmo ano, e a decretação de vários atos institucionais, como o AI-5.

Esboçada dentro do espírito da doutrina da segurança nacional, a

formulação teórica da Escola Superior de Guerra norteou as ações da

FUNABEM que propunha resolver um problema nacional, pois a tônica do

discurso de seu presidente, o médico Mário Altefender, era:

Que o problema do menor estava diretamente ligado ao
problema da família, tendo como agravantes fatores que
todos nós conhecemos [...] como a explosão demográfica, o
problema da saúde, a deficiente alimentação, a migração, o
subemprego, a falta de religião, o desrespeito à autoridade,
a ignorância da pátria; defendia que o problema do menor
não deveria ser solucionado com a idéia ingênua de
construir abrigos e criticava a influência da política
partidária nessa área. Comentava que questões como
mendicância, abandono de menores, delinqüência, ainda são
tomadas como existentes porque os Juizes de Menores e a
polícia são ineficientes (SILVA, Roberto, 2004, Disponível
em <http://www.direitoejustiça.com>).

O Código de 1979 iniciou sua tramitação no Congresso Nacional a

partir do projeto de Lei nº 105/74, de autoria do senador Nelson Carneiro.

http://www.direitoejusti�a.com
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Sob certos aspectos, inspirado na Declaração dos Direitos das Crianças da

ONU, de 1959, o projeto do senador reconhecia direitos às crianças e aos

adolescentes, tais como: o direito à saúde, à educação, à profissão, à

recreação e à segurança social, e responsabilizava a família, a comunidade

e o Estado pela proteção e assistência social ao menor (art. 13); previa a

necessidade de proteção à família, sendo que, só excepcionalmente, o

menor poderia ser separado dos pais (art. 5). Ocorre que durante a

tramitação do projeto do senador Carneiro, as disposições identificadas

como direitos das crianças foram suprimidas.

Na segunda metade dos anos 70 do século XX o regime militar

brasileiro iniciou processo de distensão e o padrão de atendimento às

crianças e jovens, baseado nos princípios da escola menorista, começou a

provocar o repúdio ético e político dos setores da sociedade mais sensíveis

à questão dos direitos humanos.

Um grande programa nacional foi concebido e estruturado de forma

centralizada, vertical e padronizada, o tratamento comumente dado às

políticas públicas nesse período ditatorial. Foi criado o Plano de Integração

Menor-Comunidade – PLIMEC, implantado em todo o país, através dos

Núcleos Preventivos, cuja função era atender à criança e ao adolescente em

seu meio de origem, de modo que se evitasse buscar alternativas de

sobrevivência nas ruas.

Contudo, a padronização e a burocratização do PLIMEC não lhe

permitiram adaptar-se de modo efetivo às demandas e peculiaridades das

realidades locais, contribuindo para o seu fracasso.

Apesar da mobilização popular, do desejo de democratização do final

dos anos 70 do século passado, esse Código traz idéias conservadoras sobre

o trato da criança e do adolescente. Adota expressamente o princípio da

situação irregular (que não estava explícito no Código de Menores de

1927). Passou a focalizar menores que se encontravam em estado de
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patologia social, entendido como as situações de abandono, de carência, de

vitimação e de infração em que viviam. O infrator seria reconhecido como

aquele que tivesse um grau mais acentuado de patologia social.

A situação irregular significava:

A privação de condições essenciais à subsistência, à saúde,
e instrução, em razão de falta, ação ou omissão dos pais ou
responsáveis ou pela impossibilidade dos mesmos em
provê-la; vítima de maus tratos ou castigos imoderados; em
perigo moral devido a encontrar-se, de modo habitual, em
ambiente contrário aos bons costumes; exploração em
atividade contrária aos bons costumes, privado de
representação ou assistência legal pela falta eventual dos
pais ou responsáveis como desvio de conduta em virtude da
grave inadaptação familiar ou comunitária; autor da
infração penal (RIZZINI; RIZZINI, 2003, p. 72-73).

É interessante observar que o princípio da situação irregular, ao

responsabilizar unicamente a família como responsável pelo menor, acabou

por considerá-la como a única causa do problema, sem que o Estado

assumisse a obrigação de protegê-la por meio de programas ou políticas

sociais.

Segundo Irene Rizzini e Irma Rizzini (2003) a culpabilização da

família pelo estado de abandono do menor nasceu junto com a construção

da assistência à infância no Brasil. Foi a partir da década de 20, que as

famílias das classes populares se tornaram alvo de estudos e formulações

teóricas a respeito da incapacidade de seus membros em educar e

disciplinar os filhos.

É interessante perceber que, de forma alguma, as famílias foram

passivas à situação da oferta de internamento para seus filhos que parecia,

diante das suas condições de vida, beneficiá-las para melhoria das situações

de carência e necessidades em que viviam. De alguma forma as famílias

passaram a dominar a tecnologia do internamento, interferindo, manejando

através de ajuda de políticos e, assim, adquirindo benefícios do sistema.

Irene Rizzini e Irma Rizzini, observam algumas constatações encontradas
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nos próprios textos da FUNABEM, com base nos levantamentos

estatísticos, que demonstram o manejo do internamento pelas famílias. As

famílias procuravam internar os filhos em idade escolar, buscando um local

seguro onde os filhos pudessem estudar, se alimentar para se tornar

gente8. A preocupação era a de garantir a formação escolar e profissional

dos filhos. O uso da instituição para controle dos filhos rebeldes era de

incidência muito pequena. A falta de recursos das famílias como a principal

determinante das internações não era reconhecida pelos dados interpretados

pela instituição. Havia uma disseminação da concepção de que os pais

queriam se ver livres dos filhos (RIZZINI; RIZZINI, 2003, p. 26).

O que se observa é que ambos os Códigos têm em comum a

influência da Doutrina da Situação Irregular. No entanto, no Código de

1927 tal doutrina foi utilizada sem que a expressão tivesse sido

referenciada. No Código de 1927 o objeto da ação era o menor

denominado como abandonado, delinqüente, infrator, exposto etc. No

Código de 1979 essas denominações estão incluídas na expressão menor

em situação irregular, que designa de forma genérica todos os casos de

irregularidades cometidas pelo menor, que deveriam ser julgadas pelo Juiz

de Menor. Ambas as legislações, expunham as famílias pobres à

intervenção do Estado, por sua condição de pobreza. O fato é que o

Código de Menores de 1979, na forma com que viria a ser aprovado,

propôs-se a ser uma reformulação do Código de 1927.

A análise das medidas aplicáveis ao menor indica que o Código de

Menores de 1979 altera e inova medidas previstas pelo Código de 1927.  O

artigo 14 do Código de Menores de 1979 estabelece um leque de medidas

8 Mais de 58% de uma amostragem de 37.371 internados tinham, em 1966, entre 7e 13 anos, isto é,
pertenciam à faixa da escolaridade básica (FNBEM, 1968, p. 116 e 117). Este estudo foi realizado com
382 instituições do país, sendo 58 públicas, 107 para meninos, 191 para meninas e 84 mistas
(FNBEM/DENP – ASPLAN - Assessoria Técnica de Planejamento, São Paulo 1966). A pesquisa de dois
sociólogos, Carlos Alberto Medina e Ana Augusta de Almeida, concluída em 1970, com famílias e
menores internados em educandários da Guanabara confirma a tendência da internação de crianças em
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progressivas, passando por várias etapas de punição, indo da mais leve à

mais rígida. Isso representa uma reformulação, se comparada à ênfase dada

pelo Código de 1927, que só indicava uma medida, que era a internação do

menor abandonado e delinqüente.

No aspecto do acesso à justiça (já que apenas os casos de situação

irregular estariam legitimados para fazê-lo) a análise realça no Código de

Menores de 1979, o seu caráter de instrumento legal limitativo. Primeiro,

restringia o acesso à justiça a casos determinados; segundo, e como

conseqüência, inviabilizava que interesses da criança gozassem de proteção

jurídica. Sobressai daí que, hipoteticamente, se fossem negadas à criança

condições essenciais à subsistência como a saúde ou a educação, por uma

razão que não se constituísse falta, ação ou omissão dos pais ou

responsáveis, mas sim, por omissão estatal ou ação de terceiro, de grupo da

sociedade, esse caso não teria amparo do Código de Menores. Da mesma

forma, uma situação que não estivesse prevista como perigo moral (art 2º),

privado de assistência legal (art. 2º, IV), desvio de conduta (art. 5º, V) ou

infração penal (art. 6º, VI) estaria impossibilitada de ser reconhecida pelo

Judiciário. É o caso do menor que não tivesse acesso ao lazer, à recreação

ou à profissionalização, já que não havia nenhuma previsão de

exigibilidade desses ou de nenhuns outros direitos.

Em rigor, o Código de 1979 é baseado na Lei de Segurança

Nacional, que instituiu o sistema de internação de carentes e abandonados

até aos 18 anos, e no tratamento dos infratores no sistema prisional.

Ao mesmo tempo em que o sistema educacional brasileiro foi

afetado pela doutrina da segurança nacional, com a introdução de

elementos curriculares que reforçassem os sentimentos de patriotismo e de

nacionalismo, a educação das crianças e adolescentes sob a tutela da

FUNABEM//FEBEM passou a ser orientada segundo preceitos do

idade escolar, pois cerca de 50% se encontravam na faixa etária de 6 a 10 anos (RIZZINI, RIZZINI, 2003,
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militarismo, com ênfase na segurança, na disciplina e na obediência. Os

primeiros ideólogos da FUNABEM não lidavam mais com a perspectiva do

menor trabalhador (como à época da formulação do Código de Menores de

1927), mas com o infrator e o carente, e acreditavam que, para assegurar a

ordem, para manter a doutrina da segurança nacional, esses menores

deveriam ser enclausurados.

Assim, o que se observa é que, entre as décadas de 1920 e a de 1970,

formou-se no Brasil, sobretudo dentro do Poder Judiciário, uma escola

menorista que confirmava e reforçava a concepção de menor como aquele

proveniente de família pobre, desorganizada e incapaz de educar os filhos.

É correto afirmar, também, que ambos os Códigos (1927 e 1979) têm em

comum a determinação de um paradigma da doutrina da situação

irregular, norteada por pensamentos de diferentes concepções,

principalmente o liberalismo e o positivismo, em que a criança e a família

são tuteladas pelo Estado numa perspectiva disciplinadora e coercitiva.

1.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente - Doutrina da Proteção

Integral à Infância.

A conjuntura interna do país na segunda metade da década de 1980 e

os princípios e concepções sobre os direitos da criança, defendidos pelos

órgãos internacionais, criaram todas as condições propícias à adoção da

Doutrina da Proteção Integral à Infância. Em outros termos, o grande

movimento pela democratização do país e as pressões dos organismos

internacionais, como a Organização das Nações Unidas – ONU, a

Organização Internacional do Trabalho – OIT, o Fundo das Nações Unidas

para a infância – UNICEF, entre outros, colocaram na ordem do dia a pauta

p. 27, apud MEDINA, 1970, p. 40).
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dos direitos humanos, o que basicamente significava um repúdio a tudo o

que advinha do regime militar. Solidificava-se o sentido de urgência por

mudanças. Tomava corpo a compreensão de que o foco do problema

deveria recair sobre as causas estruturais, ligadas às raízes históricas do

processo de desenvolvimento político-econômico e social do país, tais

como a má distribuição de renda e a desigualdade social. A compreensão

desses fatos conduzia à percepção de que uma abordagem inovadora ao

atendimento aos meninos e meninas de rua poderia ser o começo para o

processo de reversão da política brasileira de atendimento à criança e ao

adolescente. Com este sentimento, um grupo de técnicos do UNICEF, da

FUNABEM e da Secretaria de Assistência Social – SAS, do Ministério da

Previdência e Assistência Social, deram início ao projeto alternativo de

atendimento a meninos de rua.

No processo de ampliação das lutas dos movimentos populares,

surgiu o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMR),

que contribuiu significativamente para trazer a questão da política da

infância ao debate nacional.

Este novo cenário fez com que se concebesse uma Constituição

voltada para questões mundialmente debatidas, concernentes à defesa dos

direitos humanos, sociais, civis e políticos de todos os cidadãos – a

Constituição Cidadã, conforme ficou conhecida.

Em outros termos, o desejo de reordenamento jurídico concretizou-se

pelo Movimento Nacional Constituinte e pela promulgação da Constituição

Federal, em 1988. A marca desse reordenamento foi a remoção do entulho

autoritário, em decorrência das pressões dos movimentos populares e da

sociedade organizada no sentido de assegurar a inclusão, aprovação e

manutenção de diversos dispositivos que colocassem o cidadão a salvo das

arbitrariedades do Estado e dos Governos.
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Pela primeira vez, na história do Brasil, uma Constituição atribui à

família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar direitos à criança,

criando um dispositivo, no seu artigo 227, que prevê:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência comunitária, além de colocá-los a
salvo de forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

Assim, o ECA, aprovado em 13 de julho de 1990, nasceu com o

intuito de regulamentar esse direito constitucional, de

fundamentar/estabelecer e articular a política nacional de proteção à

infância e à juventude no Brasil.

O Estatuto define, em suas disposições preliminares, a garantia de

proteção integral com absoluta prioridade à criança, considerando9:

Criança... a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade (art. 2
– ECA). A criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social
em condições de liberdade e dignidade (art 3).

Considerar a criança e o adolescente sujeitos de direitos significa

assim, assegurar prioritariamente a efetivação de políticas públicas que

estimulem positivamente o seu desenvolvimento e os ponham a salvo de

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou

constrangedor. Se não existirem políticas públicas, em quantidade e

9 Documentos internacionais também influenciaram na redação do Estatuto. São eles: A Declaração dos
Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia da ONU, em 1959; as Regras Mínimas das Nações Unidas
para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude; Regras de Beijing; Diretrizes das Nações
Unidas para Prevenção da Delinqüência Juvenil; Regras Mínimas das Nações Unidas para Proteção dos
Jovens Privados de Liberdade; Diretrizes de Riad; e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
das Crianças, em 1989 (Cf. BAZÍLIO; KRAMER, 2003 p. 32).
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qualidade, a saúde, a educação, o lazer, a alimentação, não farão parte ou

serão insuficientes para garantir o pleno desenvolvimento da criança e do

adolescente, ou seja, a criança e o adolescente estarão impossibilitados de

exercer direitos de cidadania, perpetuando-se processo vicioso de exclusão

em que as dificuldades sócio-econômicas, o analfabetismo e a violência

fazem do artigo 227 da Constituição de 1988, um dispositivo inaplicável.

Do ponto de vista conceitual, o Estado abandona o princípio da

Infância em Situação Irregular e adota o princípio de Proteção Integral à

Infância. A lógica jurídica dessa perspectiva apresenta diferenças capazes

de identificar dois direitos: o direito do menor (Código de Menores) e o

direito da criança (ECA). O primeiro, o princípio da doutrina da situação

irregular, não atingia todos os menores, mas apenas aqueles que se

identificassem com as situações descritas no art. 2º do Código, sendo o

menor tratado como objeto de medidas judiciais e a pobreza caracterizada

como patologia social, configurando-se, assim, em lógica discriminatória,

repressiva e criminalizante em relação à criança e ao adolescente pobre.

O Estatuto, ao adotar a doutrina de proteção integral, rompe com

essa lógica, no sentido de defender, proteger e viabilizar o

desenvolvimento integral de toda a população infanto-juvenil brasileira,

independentemente de sua classe social.

Nesta concepção de proteção integral, três elementos fundamentais

se destacaram:

1) A criança e o adolescente são sujeitos de direitos. Sendo

acolhidos no mundo da cidadania, estes passam a ser titulares de direitos

fundamentais, precisamente aqueles contidos no artigo 227 da Constituição

Federal de 1988. O Estatuto estabelece que a família, a sociedade em geral

e o Estado têm o dever de assegurar esses direitos fundamentais, ou seja,

todos são responsáveis e devem responder a este dever. Ao mesmo tempo,



PADILHA, Miriam – Criança não deve trabalhar 54

todas as medidas de proteção reforçam o vínculo familiar, como primeiro e

fundamental no desenvolvimento da criança e do adolescente;

2) A criança e o adolescente são considerados pessoas em

condições peculiares de desenvolvimento, pois, além de desfrutarem dos

direitos comuns aos adultos, são também portadores de direitos especiais,

que visam a assegurar o pleno desenvolvimento físico, cognitivo,

emocional e sociocultural;

3) A criança e o adolescente têm a garantia de absoluta

prioridade em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

precedência no atendimento em serviços públicos ou de relevância pública;

preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

destinação privilegiada de recursos públicos para as áreas relacionadas à

proteção à infância e à juventude.

Também o Estatuto propõe a criação de duas diretrizes no

atendimento/educação de crianças e adolescentes: primeira delas,

denominadas medidas protetivas, que buscam resgatar ou dar oportunidade

de correção de trajetória de vida, priorizando a aquisição de direitos

básicos que foram violados e são realizadas, em grande parte, pelos

conselhos tutelares. A segunda, descreve conjunto de procedimentos

denominadas medidas sócio-educativas, de acordo com a qual o

adolescente em conflito com a lei teria possibilidade de reorganizar sua

existência numa dinâmica educativa.

A mudança na gestão implica reordenamento institucional da relação

entre a União, os Estados e os Municípios. Essa mudança é

consubstanciada no artigo 204 da Constituição Federal, segundo o qual as

ações governamentais são formuladas de acordo com as seguintes

diretrizes: A descentralização político-administrativa, cabendo a

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a

execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal; e a
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participação da sociedade civil organizada na formulação das políticas e no

controle das ações em todos os níveis (art. 204, § II), mediante constituição

dos conselhos paritários, formados por representantes do Estado e da

sociedade civil, nos níveis municipal, estadual e federal, implantando um

regime de co-gestão.

Duas importantes conseqüências advêm com este paradigma da

proteção integral. Em primeiro lugar, há uma divisão de responsabilidades

entre o Estado e a sociedade, através dos Conselhos de Direitos e dos

Conselhos Tutelares.

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –

CONANDA tem como competências básicas: Formular as diretrizes gerais

da Política Nacional de Atendimento aos Direitos da Criança e do

Adolescente e avaliar as políticas estaduais e municipais, sua execução e a

atuação dos conselhos estaduais e municipais. Logo, é responsável pelo

monitoramento nacional das expressões da questão social da infância e

adolescência e pela regulamentação de medidas – por meio de resoluções –

afetas a esse segmento, bem como aos conselhos de direitos e tutelares de

todo o país. Considerada uma das primeiras conquistas, após a aprovação

do Estatuto da Criança e do Adolescente (julho de 1990), ele foi criado em

12 de outubro de 1991 (Lei Federal nº 8.242). O CONANDA funciona

vinculado à estrutura do Ministério da Justiça e do Departamento da

Criança e do Adolescente – DCA, órgão resultante da extinção do Centro

Brasileiro para a Infância e Adolescente – CBIA. Depende de uma rubrica

própria no orçamento da União e do apoio do DCA e é responsável pela

gestão do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente – FNCA. Conta

com dez conselheiros governamentais e dez não-governamentais e

respectivos suplentes.

Os Conselhos Tutelares representam a sociedade civil, são alçados à

condição de juizes de pequenas causas, conselheiros e vigilantes de
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direitos, com a função de fiscalizar e efetivar os direitos da criança e do

adolescente.

Depois, o estigma da criança desamparada, em perigo ou perigosa,

desaparece e tende a valorizar toda criança, que passa a ser vista como

sujeito de direitos, independentemente de sua situação social.

Quanto à questão do trabalho infantil, ao passo que os Códigos de

Menores se preocupavam apenas em disciplinar o trabalho, no que toca à

idade mínima de 12 anos para a criança trabalhar, o Estatuto posiciona-se

contra o trabalho infantil e define regras rígidas para o trabalho do

adolescente. Note-se que o Código de Menores tinha por princípio o

trabalho como uma atividade socializadora e formadora da personalidade

do menor.

Os artigos 60 a 69 do Estatuto abordam o direito e a proteção no

trabalho e apresentam várias inovações. Com relação à criança e aos

adolescentes de até 14 anos10 de idade, só é permitido trabalhar na condição

de aprendiz e deve ser assegurada bolsa de aprendizagem.

Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados direitos

trabalhistas e previdenciários, sendo que sua formação técnico-profissional

passa a subordinar-se aos seguintes princípios: compatibilidade com o seu

desenvolvimento e garantia de horário especial para o exercício das suas

atividades escolares.

10 Em dezembro de 1998, o Congresso Nacional aprovou uma Emenda Constitucional nº 20 que torna
proibitivo qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. No dia 11/06/2002 o
Ministério do Trabalho comunicou à OIT e UNICEF a revolucionária conquista social. Com isto, o Brasil
colocou-se à frente de países ricos como a Bélgica, a Suécia e a Suíça, cujas legislações permitem a
atividade remunerada aos jovens maiores de quinze anos. Houve uma reação muito forte por parte da
burguesia brasileira em relação a esta legislação que determina a proibição do trabalho para menores de
16 anos. Esses embates e resistências da classe burguesa são históricos, ocorrendo desde quando surgiram
leis que beneficiam a classe trabalhadora, como venho demonstrando ao longo do trabalho. Os
empresários criticaram que “a limitação ao trabalho dos adolescentes, ao pretexto de protegê-los, cria um
daqueles nós jurídicos que podem funcionar contra os pais. Enfatizaram que as relações comerciais com
os Estados Unidos e outros países reunidos na Área de Livre Comércio das Américas podem ser
comprometidas pela posição desta legislação adotada pelo Brasil [..]. O Brasil condenou o trabalho para
menores de 16 anos, mas não consegue coibi-lo e ainda fatura divisas com a exportação de produtos que
embutem a mão-de-obra infantil.” (Jornal do Commércio,Recife, 2004).
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Ao adolescente empregado é proibido o trabalho noturno, realizado

entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte; o trabalho perigoso, insalubre ou

penoso; o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e a realização de trabalho

em locais e horários que impeçam a freqüência à escola.

O artigo 68 estipula as condições do trabalho educativo nos

programas sociais, sob a responsabilidade de entidade governamentais ou

não-governamentais, sem fins lucrativos. Destaca-se a necessidade de se

assegurar ao adolescente a capacitação para o exercício de atividade regular

remunerada.

Nota-se que o Estatuto posiciona-se contra o trabalho infantil, mas,

ainda assim, possibilita o trabalho educativo para o adolescente, como

atividade laborativa em que as exigências pedagógicas relativas ao

desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto

produtivo (art. 68 § 1°). Embora a questão do trabalho esteja presente, seu

parâmetro é o da profissionalização do adolescente, respeitando a condição

de pessoa em desenvolvimento.

O que se observa no Brasil, de acordo com Gomes, é que o direito à

profissionalização, garantido pelo Estatuto, no seu artigo V, vai se

confrontar com a ausência de uma política de formação profissional que

realmente respeite a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e

possível capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

(Carvalho, 1994, p. 21).

A referida autora indica que:

Como não estão disponíveis no mercado as melhores
oportunidades de trabalho para adolescentes de baixa renda
e baixa escolaridade e os programas de profissionalização
existentes – que também não priorizam este segmento – eles
acabam por se fixar no subemprego, nos setores informais e
clandestinos.
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O Estatuto, no seu artigo 68, no § 2°, legisla sobre o trabalho

educativo e afirma que a remuneração que o adolescente recebe pelo

trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu

trabalho não desfigura o caráter educativo. Essa postulação abre espaço

para que algumas atividades pedagógicas das crianças e adolescentes dêem

ênfase e/ou privilegiem a formação e ofícios incentivando

profissionalizações precoces e reforçando a cultura da educação para o

trabalho.

Desde 1973, na Convenção 138, a OIT propõe, em seu artigo 1º, que

todo país-membro no qual vigore esta Convenção compromete-se a seguir

uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil

e eleve, progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou a

trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do

jovem.

No artigo 2º, coloca que: a idade mínima fixada nos termos do

parágrafo 1º deste artigo não será inferior à idade de conclusão da

escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze

anos. Reconhecendo as dificuldades para implementação de tal idade

mínima para o trabalho, a Convenção abre a possibilidade de sua redução

para quatorze anos, nos países cuja economia e condições de ensino não

estiverem suficientemente desenvolvidas.

A recomendação 146 da OIT, do mesmo ano, sugere que os países

membros devem ter como objetivo a elevação progressiva para dezesseis

anos (...) onde a idade mínima para emprego ou trabalho estiver abaixo de

quinze anos, urgentes providências devem ser tomadas para elevá-la a

esse nível. E, quanto ao trabalho perigoso, recomenda: onde a idade

mínima para a admissão a tipos de empregos ou de trabalho que possam

comprometer a saúde, a segurança e a moral de adolescentes estiver ainda
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abaixo de dezoito anos, providências imediatas devem ser tomadas para

elevá-la a esse nível.

A Convenção n° 182, no seu artigo 1º, estabelece que todo país-

membro (...) deverá adotar medidas imediatas e eficazes que garantam a

proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil em caráter

de urgência. As piores formas de trabalho infantil, segundo a Convenção

são: todas formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como

venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida e servidão, trabalho

forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou compulsório

de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; utilização da lei

da procura e oferta de criança para fins de prostituição, de material

pornográfico ou espetáculos pornográficos; utilização, procura e oferta de

crianças para atividades ilícitas, particularmente para a produção e

tráfico de drogas, conforme definidos nos tratados internacionais

pertinentes; trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em

que são executados, são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e

a moral da criança.

A OIT recomenda ainda que todo país membro, no qual vigorem

estas Convenções, deve comprometer-se a seguir uma política nacional que

assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve, progressivamente,

a idade mínima de admissão a emprego ou a trabalho a nível adequado ao

pleno desenvolvimento físico e mental do jovem. As Convenções 138 e

146 foram ratificadas pelo governo brasileiro, respectivamente, pelos

Decretos Legislativos n° 178 e 179, publicados no Diário Oficial da União,

em 15 de dezembro de 1999 (MPAS, Manual Operacional do PETI, 1999).

Pode-se afirmar, portanto, que embora o Estatuto tenha avançado

significativamente no estabelecimento de direitos das crianças e dos

adolescentes, o quadro que se apresenta está muito longe daquele

idealizado pelo movimento social.
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Segundo Luiz Cavalieri Bazílio (2003), argumentos podem ser

apresentados para descrever os impasses que imobilizam a

operacionalização do Estatuto:

1) De natureza política que diz respeito ao avanço dos setores

conservadores e ao ataque direto que os defensores de direitos humanos

vêm sofrendo. Com a ampliação da violência, parte da imprensa e da

opinião pública está sendo clara e deliberadamente manipulada no sentido

de condenar ou culpar os movimentos de promoção de paz e cidadania,

atribuindo a estes a impunidade. Ora, o Estatuto da Criança e Adolescente

é, para o campo da infância, a expressão de uma atitude de não-

criminalização da juventude pobre, operando com a possibilidade de uma

ação sócio-educativa para os adolescentes que cometem atos infracionais.

2) De ausência de boa política de financiamento. O fim da

FUNABEM-CBIA11 e LBA foi acompanhado da progressiva diminuição

de repasses financeiros para Estados, fundações ou entidades privadas.

Também as organizações européias, que no momento da elaboração do

Estatuto, tinham relevante papel estimulando novas estratégias ou

programas de intervenção, passaram, após a queda do Muro de Berlim, a

subsidiar fortemente o Leste de seu próprio continente. E ainda, o Fundo

das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, passa por profunda crise,

com corte de recursos. Por outro lado, os fundos que, previstos pelo

Estatuto, teriam por origem contribuições provenientes dos Estados e

Municípios, encontram-se esvaziados. Segundo o autor, não foram

pensadas fontes fixas, alíquotas de arrecadação ou taxas e impostos para

cobrir custos de sua implantação. Os programas e projetos deixam de ter

continuidade.

11 A partir de 1990 a FUNABEM passa a se denominar Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência –
CBIA, extinto em 1994.
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Quanto à evolução do orçamento e da execução do Fundo Nacional

de Assistência Social (FNAS) entre 1996 e 2001, Boschetti (2001), indica

que houve um relativo crescimento de recursos alocados nesse Fundo,

embora a sua execução não tenha sido integral e progressiva. Em 2000

houve até retrocesso na execução dos recursos orçados.

A Folha de São Paulo divulgou resultados de um relatório elaborado

pelo Ministério do Planejamento, o qual indica que, em 2001, o governo

praticamente parou de aplicar recursos em áreas estratégicas como

saneamento básico, segurança pública, habitação, obras em rodovias e

reforma agrária, com o objetivo de economizar dinheiro para pagar juros

da dívida pública. Ratificando essa informação, embora com outros dados,

técnicos do Instituto de Estudos Sócio-Econômicos (INESC) revelaram

que, entre janeiro de 1999 e julho de 2001, o governo brasileiro exagerou

nos cortes de gastos públicos, especialmente os sociais, em nome do ajuste

fiscal ditado pelo FMI. Como aluno aplicado, salientaram os técnicos, o

governo foi além do exigido pelo credor internacional, adotando o maior

arrocho fiscal do planeta, resultando no seguinte contraste: enquanto 125

programas previstos (que correspondiam a 34,3% do total do orçamento

para programas fins), tiveram um gasto de R$ 312,6 milhões, foram

despendidos R$ 46,4 bilhões com o pagamento dos serviços das dívidas

interna e externa (PEREIRA, 2002 p. 70). Portanto, segundo os dados do

Instituto o período entre 1999 e 2001 ficará para a história como o do

agravamento dos problemas sociais no Brasil, com o aumento da pobreza

e do desemprego, e, junto com isto, registrando baixíssima execução

orçamentária de programas sociais e de investimento federal (Ibid).

3) Da crise de gestão decorrente do amadorismo daqueles

encarregados de administrar a verba pública. No jogo de xadrez político de

cada estado e município, as responsabilidades ou gerência pelas diferentes

ações não estariam sendo administradas com compromisso com as
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populações pobres e com competência (BAZÍLIO, KRAMER, 2003, p. 27

- 28).

A partir disso, sintetizarei as observações tratadas neste capítulo

respondendo às seguintes questões: Quais as principais diferenças entre o

ECA e os Códigos de Menores já promulgados no curso do século XX? Por

que os defensores do Estatuto falam de novo marco na ação do Estado e da

sociedade, na problemática da infância? Os Códigos aprovados em 1927 e

1979 não já adotavam o limite de dezoito anos para a menoridade?  Não já

acenavam com a possibilidade da liberdade vigiada, que mais tarde se

denominou liberdade assistida?  Ou, o que muda?

A resposta a estas questões, inicialmente pode ser formulada em dois

diferentes níveis:

Em primeiro lugar, temos de considerar a ampla participação de

setores da sociedade civil na mobilização e redação do Estatuto da Criança

e Adolescente. Ao contrário dos Códigos de Menores elaborados por

técnicos, o novo texto legal incorpora a ação do movimento social presente

nessa conjuntura.

Em segundo lugar, do ponto de vista conceitual o Estatuto abandona

o paradigma da infância em situação irregular e adota o da proteção

integral à infância. Nessa perspectiva, o Estatuto deixa a simples

prescrição de deveres e responsabilidades do Estado quando o menor, por

ação (autor de infração penal) ou omissão (ausência de família ou meios de

subsistência), precisa de amparo ou tutela e avança no sentido de compor

texto que abrange todos aqueles brasileiros menores de dezoito anos. Não

estamos mais diante de uma lei de exceção, mas da postulação de direitos.

Preceituando direitos, o ECA amplia a sua abrangência a todas as crianças

e adolescentes, sendo que as medidas ali previstas exigem uma prestação

positiva do Estado, da família e da sociedade, independente das suas

condições sociais. Diferentemente do Código de Menores, cuja abrangência
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era limitada aos menores pobres e a jovens carentes, abandonados,

delinqüentes considerados em situação irregular.

Inicia-se, no final da década de 80, a idéia de desjudicializar as

práticas sociais que envolviam a infância. O que caracterizava o discurso

era uma forte condenação do modelo implantado para atender à infância;

duras críticas ao caráter arbitrário do Código de Menores e à concentração

de poderes nas mãos dos juízes; e um apelo à não-internação. A tutela

exercida pelas instituições que compunham o Sistema Nacional de Bem-

Estar do Menor era tida como violência institucional e motivo de

constantes violações aos direitos humanos.

O resultado dessas inquietações foi encontrado, em primeiro lugar,

na negação da doutrina da situação irregular. Não se desejava legislar sobre

aquele que se encontrava em situação de abandono ou fome, desrespeitado,

ou ator de ação tipificada como crime. A nova lei deveria dar conta de

todas as crianças, de qualquer classe social, sendo ou não vítima de ação ou

omissão. Uma lei para todos aqueles com menos de 18 anos. Essa

substituição conceitual, doutrinária, de Código para Estatuto – que os

redatores pretenderam apresentar como verdadeira revolução no

entendimento da infância – iria determinar a elaboração de um texto de lei

que enfatizasse direitos. A expressão sujeito de direitos foi, a partir daquele

momento, evocada para definir uma ação de novo tipo de sociedade e do

Estado.

Para os críticos que desejavam intervir nessa política, a implantação

de verdadeira transformação das práticas sociais/educativas de crianças e

adolescentes tinha como pressuposto a redução da liderança dos

magistrados, atribuindo-lhes papel muito bem demarcado. O grupo

hegemônico incorpora a idéia de desjudicialização. Nesta perspectiva, o

texto passa a conter uma caracterização geral com dois tipos de medidas: as

medidas sócio-educativas, cujas decisões competem aos magistrados, e as
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medidas protetivas, a serem desempenhadas, principalmente, por

Conselhos Tutelares. Esses Conselhos são compostos por cidadãos

escolhidos em processo eleitoral, em sua localidade, para zelarem pela

execução das medidas. As medidas, portanto, seriam determinadas não

mais na esfera dos tribunais, mas nos bairros, próximos à população, sob a

responsabilidade de cidadãos que desempenhariam esta função social

relevante realizada pelos Conselhos (BAZÍLIO, KRAMER, 2003, p. 37 e

38).

Assim, os novos limites impostos à ação dos juízes ficam

evidenciados em, pelo menos, dois momentos: durante o processo que

determina a chamada medida sócio-educativa e quando é obrigatória a

presença de advogado de defesa do adolescente acusado de infração

penal.No Código de Menores tal figura não existia, cabendo ao Ministério

Público a dupla tarefa de acusar e defender.

Segundo Luiz Cavalieri Bazílio, existe uma contradição básica a

respeito da natureza das referidas medidas. Nos termos do Estatuto, elas

podem ser, ao mesmo tempo, privativas de liberdade (no caso da

internação e semiliberdade) e educativas. Este duplo caráter tem despertado

debates apaixonados ao longo dos quinze anos da lei. Como seria possível

pensar em processo educacional em estabelecimentos cujo objetivo é

precisamente a tutela, o controle dos tempos e dos corpos? O autor coloca

que é sobre este tipo de argumento (contradição entre privação de liberdade

versus educação) que se encontra parte das razões alegadas para modificar

o capítulo do Estatuto relativo às medidas sócio-educativas ou às práticas

sociais dele decorrentes. Aqueles que defendem o direito de

responsabilização juvenil ou direito penal juvenil, em substituição à

filosofia e ao texto do ECA, chamam a atenção para o fato de que as

relações entre o Estado e o adolescente tutelado devem ficar mais claras,

uma vez que é impraticável realizar uma ação educativa – avaliada ou
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reavaliada a cada seis meses – num contexto de internação. Em lado

oposto, encontram-se os redatores ou defensores da versão que se fez

hegemônica por meio do Estatuto; embora reconhecendo as dificuldades

em se educar em regime fechado, este grupo argumenta que esta

contradição (educação versus tutela) pode ser superada ou reduzida com

melhor estrutura física e maior atenção para a capacitação do pessoal

envolvido. Ainda argumentam que não foram dadas as condições

estruturais ou de orçamento para que o Estatuto fosse efetivado (BAZÍLIO,

2003, p. 45).

Além dos pontos divergentes já citados, existem outros ainda não

abordados, entre os Códigos de Menores e o Estatuto da Criança e do

adolescente, como por exemplo:

• Posição do magistrado – É significativa a mudança do papel

do Juiz de Menores na atual legislação, cujos poderes foram limitados, na

medida em que se estabeleceu a garantia do direito de defesa à criança e ao

adolescente. Pelo Estatuto os juízes já não concentram nas mãos poderes

absolutos para definir a vida da criança. O magistrado não determina

reclusão com duração determinada, mas reavalia a situação a cada seis

meses, podendo a sentença ser suspensa ou transformada de acordo com a

participação/resposta do adolescente neste processo educativo (BAZÍLIO,

2003, p. 44).

• A detenção de menores (dos direitos individuais) – Em

contraposição ao Código de Menores, que permitia a prisão cautelar (hoje

inexistente para adultos), o Estatuto declara que: nenhum adolescente será

privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por

ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente

(art.106). Parágrafo único: O adolescente tem direito à identificação dos

responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus

direitos. Segundo Rizzini, este é um dos pontos centrais do que se tem
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considerado como avanço da legislação, utilizando, inclusive, parâmetros

internacionais, pois coíbe a arbitrariedade e os abusos permitidos pelo

Código de Menores, segundo o qual qualquer um teria autoridade para

prender menor, mesmo em casos de mera suspeição (RIZZINI, 2002, p.

80).

• Direito de defesa dos Direitos Processuais – No Código de

Menores, a defesa era restrita à participação do Curador de Menores

(Promotor Público); já o Estatuto, estabeleceu a garantia de defesa,

conforme se lê nos artigos 110 e 111: nenhum adolescente será privado de

sua liberdade sem o devido processo legal, sendo asseguradas diversas

garantias de defesa, com o direito de receber assistência judiciária gratuita,

ser ouvido pela autoridade competente e solicitar a presença dos pais, entre

outras.

• Internação de menores – No Código de Menores, as crianças

podiam ser internadas por encontrarem-se em situação irregular, por

exemplo, por impossibilidade dos pais em prover os cuidados necessários à

sua subsistência, sem prazo determinado para sair da instituição. De acordo

com o ECA, a medida só será aplicável a adolescentes autores de ato

infracional grave, obedecendo-se os princípios de brevidade,

excepcionalidade e respeito à sua condição peculiar de pessoa em

desenvolvimento (RIZZINI, 2002, p. 81).

• A perda do Pátrio Poder – O Código de Menores  encaixava

na esfera de ação do Juiz de Menores a suspensão do Pátrio Poder ao pai ou

à mãe em casos de abuso autoridade, negligência, incapacidade, falta ou

carência de recursos materiais ou não cumprimento dos deveres paternos. O

Estatuto já não permite que pais ou responsáveis tenham o Pátrio Poder

suspenso ou destituído por motivo de pobreza, o que vem a tornar menos

arbitrária a intervenção da autoridade judiciária no âmbito da família.



PADILHA, Miriam – Criança não deve trabalhar 67

• Envolvimento da sociedade – No caso do Código de

Menores, as possibilidades de participação limitavam-se às autoridades

judiciárias policiais e administrativas. O Estatuto destacou os aspectos não

jurídicos do problema, restringindo a ação da autoridade judiciária e

criando instâncias sócio-educativas de atendimento à criança e ao

adolescente com a participação da sociedade civil. Foram previstos

organismos de participação popular já referida anteriormente, como os

Conselhos de Direitos/Tutelares (Conselhos Paritários Estado – sociedade),

nos níveis federal, estadual e municipal.

Do ponto de vista da gestão do Estatuto o mecanismo inovador, do

que se tem discutido na esfera pública não-estatal, são os Conselhos

Tutelares, por meio dos quais é representada a sociedade civil; conselhos

esses, diga-se de passagem, alçados à condição de juízes de pequenas

causas.

Malgrado os avanços parciais, como, por sinal, o bom funcionamento

de alguns conselhos, as iniciativas de desinstitucionalização, a atuação da

imprensa nas denúncias de violações, os maus-tratos ou a má gestão de

órgãos estaduais executores que tentaram mudar a sorte dos que eram

chamados infratores, a política em estudo ainda apresenta problemas muito

graves na sua operacionalização, a exemplo de fatos como a superlotação

de internatos com sucessivas rebeliões – em que jovens morrem sob a

tutela do Estado, – baixa qualidade e desempenho dos programas de

liberdade assistida, ausência de financiamento para sustentar as ações,

dentre outros.

Pode-se constatar que só a vigilância, pressão e iniciativa de setores

da sociedade podem garantir o avanço dessa política. Para isto, é preciso

acabar com a cultura institucional tuteladora, fiscalizadora e autoritária do

Estado, como também, revigorar os Conselhos Tutelares e de Direitos,
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esclarecer à população quanto aos princípios da lei e adotar uma postura

firme em relação à defesa dos direitos humanos.
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CAPÍTULO 2 O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO

INFANTIL – PETI E O LUGAR DA FAMÍLIA NESTE

PROGRAMA
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CAPÍTULO 2

O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL –

PETI E O LUGAR DA FAMÍLIA NESTE PROGRAMA

O PETI surgiu em razão de constantes denúncias sobre o trabalho

escravo a que crianças eram submetidas em vários Estados, principalmente

em trabalho de corte de cana e em carvoarias. O Governo Federal, em

1996, instituiu o Programa Vale Cidadania, posteriormente denominado

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, em convênio com os

governos estaduais e municipais, inicialmente do Mato Grosso do Sul,

sendo, no ano seguinte, implantado na zona canavieira de Pernambuco e na

região sisaleira da Bahia, ficando restrito então a áreas rurais. No entanto,

já em 1999, o Programa foi estendido às crianças e aos adolescentes

trabalhadores residentes também em áreas urbanas, principalmente para

atender àqueles que trabalhavam em lixões. Em 2005, foi implantado em 26

Estados da Federação, além do Distrito Federal, tanto em áreas rurais

quanto urbanas dando cobertura a 2.591 municípios (PERNAMBUCO,

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de PE, 2005).

Em Pernambuco, a pesquisa Trabalhadores Invisíveis, realizada em

1992/93, pelo Centro Josué de Castro, foi considerada importante marco

inicial e referencial básico na deflagração do movimento de erradicação do

trabalho infantil. A pesquisa proporcionou a divulgação das condições

precárias de trabalho: a ausência de equipamentos de segurança e a

condição de insalubridade, que acarreta a incidência de doenças

respiratórias (tosse, pneumonia, coriza, dispnéia), dermatológicas e
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digestivas, além dos acidentes constantes de trabalho, devido aos

instrumentos inadequados à idade da criança. A pesquisa permitiu, ainda,

identificar como atividades laborativas infantis predominantes a

monocultura e a industrialização da cana-de-açúcar na Zona da Mata. Este

tipo de trabalho ocorre mais em áreas rurais e menos nas regiões

metropolitanas. Os dados demonstraram que o maior índice de crianças

trabalhadoras, no ano de 2004, ainda pertence à Região Nordeste, com

27,7% do número nacional total. Em seguida, vem a Região Sul, com

27,2%, a Centro Oeste, com 23,5%, e a Norte com 20,8%. Em último lugar

está a Região Sudeste, que possui 19,3% da mão-de-obra nacional de

menores de idade (OIT – Jornal do Commércio, 17 de junho de 2004).

Os resultados dos estudos realizados pelo Centro Josué de Castro

contribuíram de forma determinante para a seleção dos 13 primeiros

municípios da zona rural da Mata Sul do Estado de Pernambuco, local em

que se resolveu iniciar a implantação do Programa, no ano de 1997.

Posteriormente, se estendeu para a Região Metropolitana do Recife e a

Mata Norte, bem como, mais tarde, para o Agreste e o Sertão, lugares de

grande concentração do trabalho infantil na monocultura da cana, nas casas

de farinha, horticultura e fruticultura, curtumes, entre outras.

Em outros termos, o PETI foi lançado oficialmente, em Pernambuco,

pelo Governo Federal, no dia 24 de janeiro de 1997, na cidade do Cabo de

Santo Agostinho, iniciando-se, em caráter experimental, em 3 municípios:

Xexéu, Joaquim Nabuco e Palmares. A partir de 26 de maio desse mesmo

ano, ampliou-se para mais 10 municípios: Água Preta, Amaraji, Barreiros,

Cabo de Santo Agostinho, Catende, Jaqueira, Primavera, São Benedito do

Sul e Tamandaré, atingindo, então, 8 mil crianças. Os municípios

escolhidos enquadraram-se nos critérios nacionais de municípios com

maior concentração de mão-de-obra infantil nas atividades de risco e com

os piores indicadores sociais, o que revela o caráter de seletividade e de não
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universalidade do programa. Os critérios de escolha foram estabelecidos

pela Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social – SETRAS

(atualmente tratada como Secretaria de Desenvolvimento Social e

Cidadania).

Em Pernambuco, o Programa ampliou o atendimento com caráter

preventivo, tentando evitar a contínua entrada precoce de crianças e

adolescentes no trabalho do corte da cana, para as crianças trabalhadoras ou

não, moradoras na área rural ou na zona urbana. A ampliação do raio de

ação deveu-se à situação encontrada pelos sindicatos encarregados de

acompanhar o cadastramento das crianças e adolescentes.

O processo de implantação em Pernambuco foi marcado por muitos

conflitos e embates entre as diferentes forças políticas do Estado. Este

processo ganhou corpo, em decorrência do movimento nacional que se

dava no país contra a erradicação do trabalho infantil.

No aspecto político, os grandes protagonistas da articulação foram o

Ministério do Trabalho, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do

Trabalho Infantil e a UNICEF, que tentaram envolver as forças antagônicas

– organismos defensores da erradicação infantil e os empregadores da mão-

de-obra infantil. Deu-se, então, um embate entre interesses econômicos e

políticos, apresentando avanços e recuos na construção de um pacto

político.

As propostas trazidas pelo IAA (Instituto de Açúcar e Álcool) e pela

FETAPE (Federação de Trabalhadores de Pernambuco) iriam se confrontar

em dois pontos polêmicos: a destinação do Plano de Assistência Social –

PAS, para as atividades de erradicação do trabalho infantil e a proteção do

trabalho do adolescente na cana.12

12 A Portaria nº 199, de 06-09-1996, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, pela qual se
estabelece que, dos recursos arrecadados do imposto à atividade sucro-alcooleira, destinados aos Planos
de Assistência Social (PAS), uma parte seja canalizada para ações concretas de combate ao trabalho
infantil e à proteção aos adolescentes nas áreas canavieiras.
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Foi criado o Pacto Paulo Freire, contando com a adesão de 75

signatários de diversos setores do governo e da sociedade civil, definindo

competências e selando os compromissos de cada uma das partes com o

plano de erradicação do trabalho infantil. A resistência do setor patronal à

adesão ao pacto em favor da erradicação do trabalho infantil ficou expressa

publicamente.

Em Pernambuco, no início da pesquisa avaliativa, no final de 2000, o

Programa já se encontrava implantado em 150 municípios do Estado, sendo

freqüentado por 126 mil crianças e adolescentes, dentre os quais 74.832 se

encontravam nas Zonas da Mata Sul e Norte e na Região Metropolitana de

Recife, correspondendo a 84% de crianças e adolescentes atendidos,

alcançando o total de 41.254 famílias (UFPE, DSS, Relatório Final do

PETI, 2001).

O Programa vivenciou grande expansão nos anos de 2001 e 2002,

todavia, em 2003, é marcado por estagnação e grandes atrasos no repasse

de recursos para os municípios, sendo, segundo Ozanira da Silva e Silva

(2004, p. 97), objeto de muitos protestos por parte dos beneficiários, em

várias cidades brasileiras, verificando-se o retorno ao trabalho de número

significativo de crianças e adolescentes que tinham na bolsa a única fonte

de ajuda significativa para a manutenção da família. Apesar disso, o PETI

não foi incluído ainda na proposta de unificação dos programas nacionais

de transferência de renda, cujo processo se iniciou em julho de 2003.

Em Pernambuco, ainda, o Programa, no ano de 2004, vinha sendo

operacionalizado em 1.787 núcleos, beneficiando 72.013 famílias (MPSS

Diário Oficial, portaria nº 2917 de 12/9/2000). De acordo com o Ministério

do Desenvolvimento Social de Combate à Fome (MDS) teve um aumento

de mais de 7,5 mil vagas, a partir de julho de 2004. Em 2005, segundo

informações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, atende

133 mil crianças e adolescentes, 74 mil famílias, em 175 mil municípios,
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com custo previsto de 66 milhões de reais. Tais recursos vêm do Ministério

do Desenvolvimento Social de Combate à Fome.

O Programa em estudo contempla o pressuposto da Política de

Assistência Social, por atender seletivamente e temporariamente aos

beneficiários que vivem em situação de pobreza extrema.

Esta política pauta-se no princípio da focalização,

Que se apóia na comprovação de que o gasto social do
Estado não chega, salvo em ínfimas proporções, aos setores
pobres. Em conseqüência, é necessário redirecionar este
gasto para concentrá-lo nos setores de maior pobreza
(SILVA e SILVA, 2000, p. 195).

Em sentido mais amplo, focalização significa o direcionamento de

recursos e programas para determinados grupos populacionais,

considerados vulneráveis no conjunto da sociedade. Todavia, no contexto

da reforma dos programas sociais na América Latina, a concepção de

focalização vem significando medidas meramente compensatórias aos

efeitos do ajuste estrutural sobre as populações já estruturalmente

vulneráveis, em detrimento das ações universais (SILVA e SILVA, 2001,

p. 13).

 Em concordância com o pensamento de Ozanira Silva e Silva, parto

do entendimento de que a focalização, enquanto princípio orientador das

políticas sociais, não se contrapõe à universalização de direitos sociais e

muito menos significa desmonte de direitos conquistados. Daí a

necessidade de distinguir duas concepções opostas de focalização. Uma

concepção é progressista/redistributivista, requerendo relação de

complementariedade e não de subordinação, entre as políticas social e

econômica. Está concentrada na responsabilidade social do Estado e requer

ampla cobertura, boa qualidade dos serviços e demandas estruturais

institucionais adequadas, pessoal qualificado e recursos suficientes para

garantir a continuidade e a suficiência da cobertura das populações – alvo
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da intervenção. Trata-se, segundo a autora (2001), de discriminação

positiva de grupos da população que estão demandando atenções especiais,

para permitir sua efetiva inclusão no acesso à riqueza e aos bens e serviços

socialmente produzidos, capazes de os situarem num patamar de dignidade.

Essa concepção de focalização contrapõe-se ao entendimento

corrente que vem orientando a atual política de enfrentamento da pobreza

no país, denominada de concepção neoliberal/conservadora, tendo como

objetivo central atenuar ou mascarar a pobreza crescente, oriunda do ajuste

estrutural que, centrando-se no corte de recursos para programas sociais,

volta-se apenas para criar condições de inserção do país na competitividade

da economia globalizada. Centra-se em programas emergenciais/

assistencialistas, insuficientes, descontínuos, direcionados para a população

em extrema pobreza, condutores da desresponsabilização social do Estado,

que transfere para a sociedade, sob o apelo da solidariedade e da parceria,

o dever da proteção social inerente ao Estado moderno. O princípio de

focalização assim implementado é incapaz de alcançar a totalidade de

segmentos pobres da população, identificáveis por critérios de inclusão

social, devido ao caráter insuficiente e descontínuo desses programas. Em

decorrência do alcance limitado, serve muito mais para fragmentar do que

para focalizar a pobreza, na medida em que somente alguns extremamente

pobres são, temporária e descontinuamente, atendidos.

O PETI, pautado nesta concepção neoliberal/conservadora, na

perspectiva do enfrentamento de erradicar as piores formas de trabalho

infantil, nas zonas rurais e urbanas, estabeleceu os seguintes critérios de

focalização:

Área com grande concentração de mão-de–obra infantil;
atividades laborais classificadas entre as que maiores
prejuízos causam ao pleno desenvolvimento infanto-
infantil; e localidades em que são identificados índices de
desenvolvimento social abaixo da média nacional
(MPAS/SAS, 1999, p. 20).
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Destina-se, prioritariamente, às famílias vulnerabilizadas pela

pobreza e exclusão social, com renda per capita até meio salário mínimo,

com filhos na faixa etária de 7 a 14 anos submetidos ou sujeitos a trabalhos

caracterizados como insalubres, degradantes, penosos e de exploração

infantil, nas zonas rurais e urbanas.

Reconhecendo a perda financeira decorrente da retirada das crianças

e adolescentes da produção, o Programa propõe recriar as condições

mínimas materiais para as famílias proverem suas necessidades básicas,

assegurando condições de acesso, regresso e permanência das crianças e

adolescentes na escola. Para tanto, essas famílias recebem um reforço em

sua renda. Outros critérios de complementação da renda familiar podem

ser adotadas por Unidade Federada, dependendo da realidade local, desde

que tais critérios não ultrapassem o teto per capita máximo definido para o

Programa (SAS/MPAS, 1999, p. 41).

Diferentemente dos programas governamentais de proteção à criança

e adolescente, até então implantados no Brasil, o PETI foi concebido como

um programa alinhado à política de direitos humanos e que, dadas as

condições da realidade brasileira e, em particular, a nordestina, materializa-

se através de um programa de renda mínima típico das políticas de

assistência social.

A concessão de benefícios sociais às famílias – particularmente os

qualificados como renda mínima – tem como condição e fundamento o

pertencimento do indivíduo a uma família, cujo critério principal de

elegibilidade é a insuficiência de renda e a existência de crianças e

adolescentes trabalhando. Tais critérios se materializam na

responsabilidade da família pela retirada das crianças e dos adolescentes do

trabalho precoce e penoso e pela permanência dos filhos na escola.

Trata-se de Programa implementado em parceria com Estados,

municípios e sociedade civil. Desenvolve três modalidades de atendimento:
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Bolsa Criança Cidadã, de caráter emergencial e temporário, cujo repasse

monetário direto às famílias varia de R$ 25,00 (zona rural) a R$ 40,00

mensais (zona urbana) por criança/adolescente. Em 1999 o Programa

mudou as normas, e a partir daquele momento, as crianças só poderiam

participar durante o período de dois anos e, no máximo, por quatro anos.

Essa mudança possibilitou que se dobrasse o número de crianças

participantes pelo mesmo custo, mas implicou em concessões e

desvantagens para as crianças.

Com a mudança, a criança que ingressa no Programa aos sete anos

de idade só pode participar até onze anos, idade em que provavelmente

corre o perigo de voltar ao trabalho. Devido à natureza do sistema

educacional no Brasil, grande parte das crianças pobres ainda não terminou

a escola primária aos quinze anos.

Essas modificações, encontraram resistências das organizações da

sociedade civil e organismos internacionais, a exemplo do Programa

Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil, denunciando que as

alterações das normas, são realizadas para atender interesses político-

econômicos. O aumento do número de crianças incluídas no Programa

produz maiores dividendos políticos para o Estado, embora enfraqueça à

eficácia do Programa.

Outra modalidade de atendimento é a Jornada Ampliada, que

consiste no oferecimento de ações sócio-educativas para as

crianças/adolescentes, em horário complementar ao da escola, tipo

recreação, reforço escolar, artes, músicas, esportes e complementação

alimentar. A oferta de jornada ampliada consolida novo espaço para o

desenvolvimento cognitivo e psicossocial da criança e do adolescente, a

medida em que podem ser realizadas atividades lúdicas, de reforço escolar,

artísticas e culturais.
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A existência da jornada complementar ao ensino regular oferece

novo horizonte para a sociabilidade das crianças e adolescentes, onde se

destacam algumas características:

A primeira delas, de efeito imediato, diz respeito à retirada
das crianças e adolescentes do trabalho, questionando um
dos pilares da formação cultural brasileira, em cuja esteira
assenta-se o trabalho como valor educativo, formador ou
reabilitador, ainda que o seu exercício se dê em condições
desumanas ou degradantes. Evidentemente, não se trata de
afirmar que a simples contraposição da escola ao trabalho –
através do oferecimento de uma jornada integral – constitua
elemento determinante para a erradicação do trabalho
infantil, visto que este remete a fatores econômicos, sociais
e culturais do país e da região. A segunda delas, remonta à
dimensão pedagógica. Esta dimensão transcende os
aspectos puramente formais; diz respeito à explicitação do
lugar da escola e sua função social, do trabalho que
desenvolve e dos resultados que vem obtendo e, sobretudo,
do que pretende (COSTA at al, 2001, p. 29-30).

A jornada ampliada13 é realizada em núcleos, nem sempre sediada

nas escolas mais também em outras instituições, conforme condições mais

favoráveis para a agregação dos alunos inscritos no Programa. As

atividades são realizadas a partir da orientação de monitor, devidamente

supervisionado por educador de apoio ou coordenador pedagógico, a fim de

assegurar coerência pedagógica, tanto no âmbito do planejamento, quanto

na supervisão das atividades.

A terceira modalidade é direcionada às famílias e consiste no

desenvolvimento de ações para garantir o acesso à programas e projetos de

qualificação e requalificação profissional e de geração de trabalho e renda

ainda a outras ações que visem à melhoria da qualidade de vida das

famílias.

13 Para financiamento das atividades da Jornada Ampliada, o Governo Federal repassa, mensalmente,
através do Fundo Nacional de Assistência Social, diretamente aos municípios, valor mensal
correspondente a R$ 20,00 por criança/adolescente da zona rural e de R$ 10,00 por criança/adolescente da
zona urbana.
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  O foco de intervenção principal do Programa é a família, abordada

como célula mater da sociedade, o que, na ótica da política de assistência

social, significa dizer que é o lugar por excelência da proteção (DUQUE-

ARRAZOLA, 2004, p. 166). Por essa razão, se dirige à família no sentido

de favorecer o fortalecimento dos laços familiares, oportunizar a criação

de espaços de socialização e construção de identidades e permitir ao grupo

familiar se perceber como ente participativo e sujeito de direitos aos bens

e serviços sociais (SEAS/MPAS, 1999, p. 8-9).

Quanto à ação junto à família, o Programa propõe, ainda, apoio

psicossocial aquelas em situações de extrema vulnerabilidade, como

desemprego, alcoolismo, maus tratos etc., assim como serviços

advocatícios, psicoterapêuticos dentre outros (SAS/MPAS, 1999, p. 41).

Além dessas, o mesmo propõe também, oferecer à família e à

comunidade a criação de espaço de socialização, construção de

identidades e permitir ao grupo familiar se perceber como ente

participativo e sujeito de direitos aos bens e serviços produzidos pela

comunidade (SAS/MPAS, 1999, p. 41).

Este trabalho junto à família deve ser desenvolvido, segundo a

proposta do Programa, em interface com outros programas, projetos e

serviços das demais políticas públicas, como a de assistência social,

educação, saúde, habitação, saneamento, emprego e renda, articulação com

a rede espontânea de solidariedade existente nas comunidades – família,

vizinhanças, igrejas, associações de bairro, dentre outras, que já convivem

com o cotidiano e prestam apoio aos municípios em situação de pobreza

abandono e exclusão.

A maior parte das famílias entrevistadas na pesquisa participa do

Programa há mais de três anos e tem a bolsa como a sua principal fonte de

renda. Para a maioria, a renda familiar total – incluindo os recursos do
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PETI – não passa de meio salário mínimo (na ocasião da pesquisa, em

2002, o salário mínimo correspondia a R$ 200,00).

 Outro aspecto a ser destacado diz respeito à própria administração

do PETI, especialmente no âmbito municipal. O Programa prevê a atuação

articulada da administração local, considerando-se que os seus propósitos

estão voltados para a erradicação do trabalho infantil a partir da inserção da

criança e do adolescente, em tempo integral, na escola, e da implantação de

outros programas que venham a beneficiar e estimular a criação de trabalho

e renda para as famílias.

Assim, no que toca à administração do PETI, registra-se a

necessidade de articulação com outros programas e políticas sociais que

possibilitem erradicar a miséria e dar condições aos pais de família de

sustentarem os seus filhos com dignidade. As necessidades da infância não

se situam apenas no nível educacional, elas incluem outras necessidades

etc., como, por exemplo, saúde, o que implica trabalho articulado com as

secretarias de saúde para que providenciem vacinação, exames periódicos,

acompanhamento ambulatorial, fornecimento de remédios etc. Impões-se

também articulação com a secretaria de saneamento ou de obras, que se

responsabilize pelas condições de salubridade dos locais de moradia destas

crianças e adolescentes e dos locais nos quais se encontram as próprias

escolas e núcleos da jornada ampliada. Enfim, sem uma administração

articulada intersetorialmente, os impactos das ações, possivelmente, serão

insatisfatórias.

Outra questão fundamental no Programa diz respeito à participação

efetiva da sociedade civil no encaminhamento das ações do Programa. Na

realidade, para que o Programa seja implantado no município, faz-se

necessária a criação de organismos como a Comissão de Erradicação do

Trabalho Infantil, que deve contar com a colaboração dos Conselhos de

Assistência Social, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
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Conselho Tutelar e de outros órgãos governamentais, como o Ministério

Público e a Delegacia Regional do Trabalho. O desafio que se coloca para

estes organismos da sociedade civil é que desempenhem ativamente o seu

papel de acompanhar, avaliar, fiscalizar e propor encaminhamentos e

soluções para a proposição de novas alternativas aos governos municipais,

estaduais e federal.

Diante do exposto, para que o Programa interfira decisivamente no

afastamento das crianças do trabalho penoso e insalubre, ele deve ser

transformado em política governamental nacional, contribuindo para a

mudança das estruturas política, econômica, social e ideológica que

legitimam o trabalho infantil como uma das soluções para a melhoria das

condições de vida das famílias pobres.

2.1 Características e perfil das famílias participantes

Apresentarei neste item os dados quantitativos e qualitativos sobre o

perfil geral das famílias participantes, destacando-se os relativos ao grau de

instrução, renda familiar, renda per capita dos beneficiários, o número de

membros das famílias, fonte de renda familiar, ocupação principal dos

membros, quantidade e valor das bolsas, decisão sobre a utilização dos

recursos da bolsa e principais dificuldades do PETI, identificadas pelas

famílias.

Os resultados revelaram que o estado de pobreza e de indigência

marca as condições de vida dessas famílias. Os indicadores de renda e

escolaridade, bem como o nível de acesso às políticas e programas sociais

demonstraram esta situação, deixando claro o enorme déficit e demandas

sociais desta população em relação à intervenção do Estado.
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Os responsáveis pelos inscritos no Programa são, majoritariamente,

mulheres, atingindo total de 96%, nas três regiões, recebendo elas uma

bolsa como a sua principal fonte de renda.

No que se refere ao grau de instrução dos entrevistados, a maior

parte dos responsáveis, nas três regiões, encontrava-se na condição de não

alfabetizado (52,7%, na RMR; 41,2%, na Mata Norte e 53,1%, na Mata

Sul). Observados os percentuais dos que eram analfabetos e com 1º grau

incompleto, notou-se que mais de 90% dos responsáveis não finalizaram os

anos de escolarização do ensino fundamental (Tabela 1).

Diante do cotidiano de vida demarcado por muito trabalho e da

impossibilidade de freqüentar a escola, as famílias investem e participam

ativamente da vida dos filhos, acompanhando o seu desempenho escolar. A

educação significa, para elas, o principal meio de superar as precariedades

de suas atuais condições de vida e de trabalho, através do ingresso dos

filhos na escola. Assim, estas famílias depositam na escola a esperança para

a salvação e a redenção dos filhos.

 Os percentuais relativos ao grau de instrução dos responsáveis pelas

crianças e adolescentes do Programa aproximam-se dos dados do IBGE

(2000), com taxas de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais de

idade, no Brasil, sendo os índices ainda mais expressivos na zona rural com

44,4% destacando-se, ainda, a maior participação dos adolescentes

masculinos com 48,5%, enquanto as adolescentes femininas participavam

com 40,3%. Tais números expressam a realidade da zona rural nordestina,

onde as crianças e adolescentes pobres são chamados precocemente ao

trabalho, para contribuir com o aumento da renda familiar.
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Tabela 1 Grau de instrução dos responsáveis beneficiários do PETI, na

Região Metropolitana do Recife, nas Zonas da Mata Norte e

Mata Sul.

Grau de instrução Região Total

R.M.R Mata Norte Mata Sul

N % N % N % N %

Analfabeto(a) 137 52,7 108 41,2 136 53,1 381 49,0

Alfabetizado(a) 28 10,8 22 8,4 23 9,0 73 9,4

1º ano incompleto 87 33,5 110 42,0 87 34,0 284 36,5

1º ano completo 2 0,8 10 3,8 2 0,8 14 1,8

2º ano incompleto 5 1,9 2 0,8 3 1,2 10 1,3

2º ano completo 1 0,4 5 1,9 0 0,0 6 0,8

Outros 0 0,0 5 1,9 5 2,0 10 1,3

Total 260 100,0 262 100,0 256 100,0 778 100,0

Fonte: UFPE/Departamento de Serviço Social. Monitoramento de Avaliação do PETI/PE,
Julho/2002.

Tomando como referência os dados sobre a renda das famílias,

observou-se que apenas 16,1% delas possuíam rendimento acima de R$

401,00 (dois salários mínimos). Na faixa compreendida entre R$ 201,00 e

R$ 300,00 estão situadas 33,3% das famílias, e, entre as que possuíam

renda de até R$ 200,00, encontravam-se 11,3% das famílias. Vale salientar

que 9,1% das famílias possuíam renda de até R$ 50,00, seguindo-se 7,6%

com rendimento entre R$ 51,00 e R$ 100,00, além de 11,2 % com R$

200,00. Veja a Tabela 2.
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Tabela 2 Renda das famílias beneficiárias do PETI, na Região

Metropolitana do Recife, nas Zonas da Mata Norte, e Mata

Sul.

Renda total em R$ Região Total

R.M.R Mata Norte Mata Sul

N % N % N % N %

Até 50 22 8,5 28 10,7 21 8,2 71 9,1

51 até 100 18 6,9 19 7,3 22 8,6 59 7,6

101 até 150 21 8,1 29 11,1 37 14,5 87 11,2

151 até 200 27 10,4 32 12,2 29 11,3 88 11,3

201 até 300 90 34,6 90 34,4 79 30,9 259 33,3

301 até 400 33 12,7 20 7,6 36 14,1 89 11,4

Acima de 401 49 18,8 44 16,8 32 12,5 125 16,1

Total 260 100,0 262 100,0 256 100,0 778 100,0

Fonte: UFPE/ Departamento de Serviço Social. Relatório Final do Monitoramento de Avaliação
do PETI/PE – Julho/2002.

Estes dados demonstram a situação de pobreza em que vive a

população das áreas sob estudo, confirmando os dados do IPEA, de 2002,

que registravam as Zonas da Mata Norte, Mata Sul e a Região

Metropolitana de Recife, como o lócus de um dos maiores índices de

indigência do país (apud ROCHA, 2003, p. 45).

Sonia Rocha, utilizando os resultados da PNAD de 2001, aponta que

a proporção de pobres no Nordeste se mantém em 50%, bem acima da

verificada nas demais regiões, e que os pobres nordestinos representam

cerca de 42% dos pobres brasileiros, em claro descompasso com a

participação da região na população total (28%) (ROCHA, 2003, p. 45).

A Tabela 3 demonstra que 71,4% das famílias residentes na Mata

Norte, 70,5% na Mata Sul e 64,0% na Região Metropolitana do Recife

apresentavam renda per capita de até R$ 50,00.
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Tabela 3 Renda per capita das famílias beneficiárias do PETI, na

Região Metropolitana do Recife, nas Zonas da Mata Norte e

Mata Sul.

RENDA PER

CAPITA

Região Total

R$ R.M.R Mata Norte Mata Sul

N % N % N % N %

Até 50 167 64,2 187 71,5 179 70,5 535 68,6

51 até 100 76 29,5 60 22,9 65 25,6 201 26,0

101 até 150 7 2,7 6 2,3 8 3,1 21 2,7

151 até 200 4 1,6 4 1,5 1 0,4 9 1,2

201 até 300 5 1,9 4 1,5 0 0,0 9 1,2

301 até 400 1 0,4 1 0,4 1 0,4 3 0,4

Total 260 100,0 264 100,0 254 100,0 778 100,0

 Fonte: UFPE/ Departamento de serviço Social, Relatório Final do Monitoramento de Avaliação
do PETI/PE – Julho/2002.

Para melhor compreender a situação de pobreza ou de indigência em

que vivem as famílias participantes, busquei identificar algumas das

principais metodologias que fornecem materiais estatísticos para conceituar

a pobreza no Brasil.

Para Sônia Rocha (2003), a pobreza é um fenômeno complexo,

podendo ser definida de forma genérica como a situação na qual as

necessidades não são atendidas de forma adequada (p. 9). Para

operacionalizar a medição desse conceito amplo e vago é essencial, para os

pesquisadores, especificar que necessidades são essas e qual nível de

atendimento pode ser adequado para uma dada população.

Segundo a maioria dos pesquisadores e estatísticos, uma definição de

pobreza que possa ser considerada relevante deve levar em conta o padrão

de vida e a forma como as diferentes necessidades são atendidas, em

determinado contexto sócio-econômico.
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A discussão sobre a problemática da pobreza levou a definir duas

amplas concepções: a de pobreza absoluta e a de pobreza relativa.

Segundo Rocha (2003), o conceito de pobreza absoluta está

estreitamente vinculado às questões de sobrevivência física, portanto ao

não atendimento das necessidades vinculadas ao mínimo vital. A noção de

pobreza relativa diz respeito às necessidades a serem satisfeitas em função

do modo de vida predominante na sociedade em questão, o que significa

incorporar a redução das desigualdades de meios entre indivíduos como

objetivo social (p. 11).

Com base nessas duas concepções, atualmente as pesquisas vêm

desenvolvendo diversos indicadores estatísticos utilizados para conceituar e

medir a pobreza. Entre os indicadores mais utilizados pelos organismos

internacionais estão: a renda e os indicadores de necessidades sociais

como critérios de pobreza (MARANHÃO, 2004, p. 125).

Devido à ampliação da economia capitalista pelo mundo, a qual

subordinou as necessidades sociais às trocas mercantis, os pesquisadores

têm, freqüentemente, utilizado valor monetário associado ao custo do

atendimento das necessidades médias de pessoa pertencente a determinada

população, para definir os critérios que levam a estabelecer uma espécie de

linha limítrofe que estabelece a incidência ou não da pobreza.

Quando se trata do valor monetário que permite o acesso às

necessidades nutricionais mínimas, esse valor é denominado de linha de

indigência, ou linha de pobreza extrema, em referência ao caráter essencial

das necessidades elementares. Quando o valor monetário calculado se

refere às necessidades mais amplas, trata-se da chamada linha de pobreza.

Assim, esses valores são definidos para estabelecer diferença entre

indigentes e não-indigentes, no caso da linha de indigência, e pobres e não-

pobres, no caso da linha de pobreza. Segundo Rocha (2003), de acordo com

essa abordagem:
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Pobres são aqueles com renda se situando abaixo do valor
estabelecido como linha de pobreza, incapazes, portanto de
atender ao conjunto de necessidades consideradas mínimas
naquela sociedade. Indigentes, um subconjunto dos pobres,
são aqueles cuja renda é inferior à necessidade para atender
apenas necessidades nutricionais (ROCHA, 2003, p. 13).

De acordo com a autora, no final dos anos 80 do século passado, o

Banco Mundial tentou estabelecer, nos países periféricos, abordagem igual

ao definir como pobreza o patamar de 1/3 do PIB per capita, o que, em

2000, corresponderia, no Brasil, a R$ 1.200,00 por ano ou R$ 100,00 por

mês. Depois dessa experiência, as diferentes fundações de pesquisa

perceberam que adotar linhas de pobreza relativa em países periféricos não

surte o efeito desejado, como acontece nos países centrais, pois nestes

países ainda persiste grande contingente populacional que carece das

condições vitais de sobrevivência. Assim, os pesquisadores, de forma geral,

aceitam que o critério mais adequado para definir a quantidade de pobres

nos países periféricos é a linha de pobreza absoluta, baseada no valor

monetário que permite o acesso aos bens vitais para a sobrevivência.

Foi com esse argumento que o Banco Mundial, a partir da década de

90 do século XX, passou a utilizar-se de índices relacionados à pobreza

absoluta para conceituar a linha divisória entre pobres e não-pobres, nos

países periféricos. Em meados de 1990, o Banco Mundial chegou a adotar

o indicador da linha de pobreza absoluta para os países periféricos de U$

75/mês, e hoje tem se referido a linha de pobreza de U$ 1 (um dólar) per

capita/dia como critério estatístico.

No Brasil, segundo Rocha (2003), uma das metodologias utilizadas

para definir as linhas de pobreza e indigência é baseada no consumo

observado das famílias. Definida pela Fundação Getúlio Vargas – FGV

como forma de mensuração mais adequada para o país em

desenvolvimento, essas linhas de pobreza e indigência são construídas

através de diversas etapas.
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A primeira consiste em definir, para a população em análise, quais

são as necessidades médias nutricionais. No Brasil, utiliza-se o parâmetro

de necessidade calórica, em vez de toda gama de necessidades nutricionais

(proteínas, vitaminas e minerais). Essas necessidades calóricas são

definidas pelo consumo médio de cada região brasileira e estimadas em um

valor mínimo, para cada população em particular. Uma vez determinadas

as necessidades calóricas médias de uma região, o próximo passo é obter a

cesta alimentar observada de menor custo que permita o atendimento

dessas necessidades calóricas estabelecidas.

De acordo com Rocha (2003), para isso,

É preciso, em 1º lugar, derivar o aporte calórico per capita
da cesta alimentar observada em cada família residente na
área[..].Uma vez ordenadas as famílias em função crescente
do seu consumo calórico per capita, busca-se identificar o
intervalo de despesa alimentar mais baixo para o qual a
necessidade calórica é atendida (ROCHA, 2003, p. 113).

Baseado no intervalo de despesas alimentares mais baixo entre as

famílias de uma região para ser alcançado o valor calórico adequado é

retirado o valor monetário e os componentes da cesta básica alimentar que

definirá a linha de indigência a ser definida pelos estatísticos brasileiros. Já

a linha de pobreza é determinada por essa abordagem através da

comparação entre o preço exigido para o estabelecimento das necessidades

calóricas mínimas e as despesas com outras necessidades não-alimentares

definidas.

Os pesquisadores brasileiros, segundo Rocha (2003), têm consagrado

(a linha de pobreza à adoção do coeficiente de Engel) como o índice mais

utilizado para definir a relação entre o valor das despesas alimentares e o

valor da despesa total, definindo a linha de pobreza através de médias entre

esses gastos familiares. Continuando, Rocha (2003) coloca que a adoção

deste coeficiente consiste em assumir como adequado, para fins de

determinação da linha de pobreza, o valor da despesa não-alimentar
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observado no intervalo mais baixo da distribuição, no qual a despesa

alimentar atende às necessidades nutricionais (ROCHA, 2003, p. 117).

Assim, de acordo com Maranhão (2004), a CEPAL, por exemplo, utiliza o

multiplicador de 2 aplicado ao valor da cesta alimentar para o

estabelecimento de linhas de pobreza no Brasil, o que significa do

coeficiente de Engel de 0,5% (MARANHÃO, 2004, p. 129).

Apesar dessa metodologia baseada no consumo observado das

famílias ser bastante defendida por pesquisadores ligados à FGV, no Brasil,

o critério mais utilizado para definir as linhas de pobreza e indigência ainda

é aquele baseado em múltiplos do salário mínimo. A maioria das

estatísticas que conceitua a pobreza no Brasil ainda adota o critério de ½

salário mínimo, para a linha de pobreza, e ¼ de salário mínimo, para a

linha de indigência. Segundo Rocha (2003) esses são critérios arbitrários,

que atribuem ao salário mínimo o suposto poder de satisfazer às

necessidades básicas da população, poder que efetivamente não possui.

As linhas de pobreza e de indigência, derivadas de frações do salário

mínimo, têm sido a linha metodológica oficial do governo federal para

definir os critérios de inserção dos beneficiários nos diversos programas de

assistência social desenvolvidos atualmente. O PETI estabelece a renda

como critério de aceitação do beneficiário (famílias com até ½ salário

mínimo). Na época da pesquisa, meio salário mínimo valia R$ 100,00. A

pesquisa demonstrou que a maioria (68,6 %) das famílias participantes do

PETI, nas três regiões, detinham uma renda per capita de até R$ 50,00 (1/4

de salário), razão por que são consideradas indigentes, segundo

metodologia oficial.

Outro critério de definição da pobreza, baseado nos indicadores das

necessidades básicas, adotado por organismos como a OIT, se diferencia da

abordagem de linha de pobreza em três aspectos:
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a) abandona a renda como indicador principal de pobreza e assume

parâmetros que refletem resultados efetivos para a população. Por exemplo,

não se trata de usar como indicador de saúde o número dos médicos por

mil habitantes[...] mas os resultados efetivos em termos de redução da

morbidade e da mortalidade, e de aumento da esperança de vida ao nascer

(ROCHA, 2003, p. 20);

b) diferencia-se da linha da pobreza, pois mede resultados para o país

ou região como um todo, não se limitando à subpopulação pobre. Assim, se

o indicador for a taxa de analfabetismo, não se trata daquela observada

entre os pobres, mas  da que se verifica junto à população como um todo;

c) não se limita a um aspecto da pobreza (contrariando a abordagem

da renda), dando ênfase ao caráter multidimensional dela ao reconhecer a

inter-relação entre as diversas necessidades. Dessa forma, são estabelecidas

necessidades básicas, tais como: nutrição, saúde educação, moradia e

saneamento como critério de indicadores de pobreza. Por sinal, essa

abordagem, procura definir a pobreza com base nas necessidades

consideradas como básicas numa situação econômica e social particular à

realidade do país ou região em questão. Após trinta anos de intensos

debates para definir o conjunto de indicadores que permitissem o cálculo

objetivo das necessidades básicas, os organismos internacionais chegaram

ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH como índice que

possibilitou uma estimativa confiável do nível de pobreza existente nas

diversas regiões e países do mundo. O IDH, proposto pelo Programa das

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e divulgado pela primeira

vez no relatório de desenvolvimento humano de 1999, é baseado na média

aritmética simples de três indicadores: a esperança de vida ao nascer, o

nível educacional e o PIB per capita. No Brasil, o IDH tem sido muito

utilizado para definir quadros gerais que demonstram a situação de

vulnerabilidade dos municípios brasileiros. Esses quadros têm sido usados
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pelo governo como critério para estabelecer a prioridade no repasse de

recursos financeiros para políticas de combate à pobreza, nos municípios

com índices baixos de IDH (Cf. ROCHA, 2003 e MARANHÃO, 2004).

O quadro indicativo da renda per capita familiar mostra o grau de

indigência em que vive grande contingente desses grupos familiares, se

levarmos em conta o número de componentes destas famílias participantes

do Programa, nas três regiões. A maior concentração encontra-se nos

grupos que têm entre 4 a 6 membros e representa 55,5%, seguidos dos

grupos que apresentam 7 a 9 membros, com 30,5%, segundo a Tabela 4.

Tabela 4  Número de componentes das famílias beneficiárias do PETI,

na Região Metropolitana do Recife, nas Zonas da Mata Norte

e Mata Sul.

Números de Pessoas Região Total

Na Família R.M.R Mata Norte Mata Sul

N % N % N % N %

De 1 a 3 19 7,3 13 5,0 20 7,8 52 6,7

De 4 a 6 137 52,7 162 61,8 133 52,0 432 55,5

De 7 a 9 88 33,8 69 26,3 80 31,3 237 30,5

Acima de 9 16 6,2 18 6,9 23 9,0 57 7,3

Total 260 100,0 262 100,0 256 100,0 778 100,0

 Fonte: UFPE/ Departamento de Serviço Social, Relatório Final do Monitoramento de Avaliação
do PETI/PE – Julho/2002.

Quanto à origem dos rendimentos das famílias (Tabela 5), observou-

se que a bolsa do PETI era a principal fonte de renda da maioria das

famílias, com percentuais de 59,1%, para a RMR, 58,3%, para a Mata Sul,

e 57,0%, para a Mata Norte. Com percentuais menores apareceram os

rendimentos originários de salários, com 16,4%, tanto para a RMR como

para a Mata Norte, e 15,1%, para a Mata Sul. Outras fontes apontadas são o

Benefício de Prestação Continuada – BPC (0,5%), o Programa Agente
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Jovem de Desenvolvimento Social e Humano (4%), as aposentadorias

(4,7%) e pensões (2,4%) que, juntos, comparecem na indicação de 11,6%

das famílias, nas três regiões.

Tabela 5  Fonte de renda das famílias beneficiárias do PETI, na Região

Metropolitana do Recife, nas Zonas da Mata Norte e Mata

Sul.

Fonte Região Total

R.M.R Mata Norte Mata Sul
N % N % N % N %

PETI 514 59,1 482 57,0 512 58,3 1508 58,1

BPC 1 0,1 7 0,8 4 0,5 12 0,5

Agente Jovem 35 4,0 18 2,1 51 5,8 104 4,0

Aposentadoria 39 4,5 38 4,5 45 5,1 122 4,7

Pensão 27 3,1 15 1,8 19 2,2 61 2,4

Salário 143 16,4 139 16,4 133 15,1 415 16,0

Outros 111 12,8 147 17,4 114 13,2 372 14,3

Total 870 100,0 846 100,0 878 100,0 2594 100,0

Fonte: UFPE/Departamento de Serviço Social, Relatório Final do Monitoramento e Avaliação do
PETI/PE – Julho de 2002.

Ainda sobre a composição dos rendimentos das famílias nas três

regiões, como se vê na Tabela 05, há referências ao recebimento de

benefícios originários de programas e políticas sociais como o PETI, BPC,

Agente Jovem: 62,6% da renda são provenientes de benefícios

assistenciais, programas de transferência de renda. De apenas 23% dos

entrevistados, menos de ¼ deles apresentavam rendimentos provenientes

de fontes relacionadas ao trabalho, como a Aposentadoria e Pensão. Em

rigor, esta Tabela demonstra que o peso da renda das famílias atendidas

pelo PETI é originário dos programas sociais implementados pelo governo

federal. As outras fontes de rendimentos (14,3%) são conseguidas através
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de trabalhos eventuais, temporários e outras ocupações remuneradas,

exercidas por membros da família, na maioria das vezes desempregados.

Outra variável relacionada à composição da renda familiar, expressa

na Tabela 6, é a ocupação principal dos membros da família. As maiores

referências aparecem nas três regiões como sendo crianças estudantes (58,2

%), mães/donas de casa (11%) e pais/empregados (9,0%). Outro dado

importante a ser observado é que há mais desempregados (10,3%) do que

empregados (9,0%), bem como há baixa percentagem de trabalho por conta

própria (4,4%).

Tabela 6  Ocupação principal dos membros das famílias beneficiárias

do PETI, na Região Metropolitana do Recife, nas Zonas da

Mata Norte e Mata Sul.

Ocupação principal dos

membros das famílias

Região Total

R.M.R Mata Norte Mata Sul

N % N % N % N %

 Estudante (criança e

adolescente)

899 59,4 854 56,7 861 58,3 2614 58,2

Desempregado (pai) 170 11,2 116 7,7 175 11,9 461 10,3

Empregado (pai) 143 9,5 134 8,9 127 8,6 404 9,0

Empregador 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,0

Trab. não remunerado 7 0,5 110 7,3 34 2,3 151 3,4

Trab. por conta própria 28 1,9 95 6,3 73 4,9 196 4,4

Aposentado (avô/avó) 40 2,6 38 2,5 50 3,4 128 2,8

Dona de casa (mãe) 206 13,6 146 9,7 143 9,7 495 11,0

Outros 12 0,8 8 0,5 11 0,7 31 0,7

Biscateiro (pai) 8 0,5 5 0,3 0 0,0 13 0,3

Não sabe 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,0

Total 1513 100,0 1506 100,0 1476 100,0 4495 100,0

Fonte: UFPE/ Departamento de Serviço Social, Relatório de Monitoramento de Avaliação do
PETI/PE – Julho/2002.
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O estudo do IBGE, em 2002, relacionou a baixa renda domiciliar

com a incidência do trabalho infantil. Nas famílias de menor rendimento, a

contribuição da criança ou adolescente para a renda familiar pode chegar a

até um terço dos proventos mensais. Numa casa na área rural, em que o

chefe de família trabalha sem carteira assinada, há risco 2,8 vezes maior de

haver trabalho infantil, quando comparado com famílias chefiadas por

pessoas que trabalham com carteira assinada (Jornal do Commercio, 17 de

junho de 2004).

A pesquisa nas regiões abrangidas pelo Programa, em Pernambuco,

mostrou que grande parte dos homens realizava trabalho nas unidades

agrícolas familiares e fazia biscates. As mulheres, além de serem donas de

casa, também trabalhavam nas atividades agrícolas, como trabalhadoras

não remuneradas.

Assim, a maioria destas famílias vivia em precárias condições de

vida, marcadas pelas particularidades do cultivo da cana-de-açúcar, que

implica em emprego sazonal, pelo trabalho precário e pelo desemprego.

Desenvolvia ocupações esporádicas, seja em razão da entressafra da cana-

de-açúcar, seja em função do desemprego que se alarga nas regiões,

principalmente na Mata Sul e na RMR. Na Mata Sul, houve o fechamento

em massa de usinas, como ocorreu com a Água Branca, a Santo André, a

Central Barreiros, a Treze de Maio e outras. Convém ressaltar que nem

sempre o fechamento de uma usina é indício de que o grupo econômico

faliu, havendo casos em que o mesmo transfere seus capitais para outras

atividades econômicas.

Na RMR, o índice de desemprego é o espelho do que acontece no

país: dados do DIEESE mostram que o desemprego atingiu o patamar de

20,7%, em 2000 nessa região. As condições de vida na Região

Metropolitana do Recife revelavam dados alarmantes, os quais demonstram

a gravidade do quadro de abandono em que vive a população. Segundo a
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD (2001), viviam na

RMR 126.838 famílias com uma renda total de até um salário mínimo por

mês (R$ 136,00 no ano de 1999). Outro dado que também caracteriza a

população da região é a alta taxa de analfabetismo, de 12%, a qual, no

entanto, é menor do que a do Estado de Pernambuco (IBGE, 2001).

Na Mata Norte, a crise da agroindústria açucareira provocou o

fechamento de muitas usinas de açúcar e, com a paralisação das atividades,

intensificou-se o problema do desemprego. De modo que, nos últimos anos,

encerraram atividades industriais usinas como a Nossa Senhora de Lourdes,

a Aliança, a Nossa Senhora das Maravilhas, a Matari, a Barra, a Laranjeiras

etc., passando as terras que eram cultivadas com cana de açúcar, por estas

usinas, a serem incorporadas a usinas vizinhas, ainda que algumas dessas

pertencentes ao mesmo grupo econômico liberando terras que se

incorporaram outras atividades agrícolas ou pecuárias. Embora na Mata

Norte também fosse considerável o quantitativo de famílias

desempregadas, havia maior diversificação das atividades econômicas tais

como o cultivo da banana e do coco, em larga escala, além da existência de

casas de farinha, e outras atividades vinculadas a pecuária, avicultura etc.

Também observou-se maior quantidade de sítios e micro unidades com

atividades de subsistência que complementam o orçamento familiar, tais

como a criação de animais, cultivo de tubérculos ou de lavoura branca

(milho, feijão, dentre outros).

Em outros termos, a principal origem do desemprego na Mata Sul e

Mata Norte, segundo dados identificados na pesquisa, estava relacionada

tanto com a crise do agroindústria canavieira como a sazonalidade da sua

produção. Frente a esta situação, alguns trabalhadores eram demitidos e

outros tinham os seus contratos de trabalho suspensos, enquanto as usinas e

engenhos aguardavam o reinício da colheita e moagem da cana.
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Segundo o geógrafo Manoel Correia de Andrade, é muito grande

também a concorrência dos novos Estados produtores como o de São

Paulo, diante das velhas agroindústrias açucareiras, nordestina e

fluminense; além disso, a política do governo federal, voltada para a

restrição de crédito, terminou por prejudicar a atuação das empresas

nordestinas. O fato vem tendo conseqüências trágicas, uma vez que o

encerramento das atividades de usina provoca forte impacto sobre a

população trabalhadora, tanto agrícola quanto industrial, levando ao

desemprego, à miséria e à fome, grande parte da população. Em várias

áreas, como na Mata Sul, o fechamento de usinas próximas umas das outras

agravou consideravelmente as condições de vida da população, que passou

a se concentrar nos centros urbanos, sem dispor de habilitações

profissionais, de assistência alimentícia, higiênica e cultural, passando a

viver de trabalhos ocasionais, de furto e da prostituição (ANDRADE, 2001,

p. 70).

Diante da situação em que se encontra a agroindústria, pode-se

afirmar que ela atravessa uma séria crise que é, ao mesmo tempo, estrutural

e conjuntural. De acordo com Andrade, é uma crise provocada pela falta de

condições de competitividade com a produção do Centro-Sul, onde há

maior produtividade agrícola e industrial, pela queda da demanda no

mercado internacional de açúcar, pelo barateamento do preço do petróleo

(no século XX), em decorrência da extinção do Instituto de Açúcar e do

Álcool (IAA), no ano de 1990, que tutelava e protegia a produção de açúcar

e álcool, sem que fosse implantada, em substituição à sua extinção, política

eficaz para o setor.

Do ponto de vista conjuntural, pode-se destacar a descapitalização

das empresas, a suspensão do pagamento da verba de equalização dos

preços, que cobria a diferença de custos de produção com relação às áreas

produtoras mais dinâmicas do país, e, naquele momento (ano de 1990), a
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grande seca que reduziu consideravelmente a produção de cana, fazendo

com que a moagem fosse concluída em dezembro. Tal paralisação

provocou problemas de caixa para as empresas e antecipou, em quase três

meses, o desemprego de mais de 222.000 cortadores de cana (ANDRADE,

2001, p. 71).

Ainda é mais séria a crise na Mata Pernambucana onde se registra a

maior concentração de latifúndios do país. Essa concentração chamou a

atenção do geógrafo (2001) que analisou detalhadamente o problema

fundiário dessa localidade, constatando que há municípios que são, em sua

maior extensão, de propriedade de uma ou duas usinas de açúcar; segundo

ele, duas usinas dispõem, juntas, de mais de 26.000 ha do município de

Ipojuca, o que corresponde a 61,41% da área territorial rural do município.

Em Jaboatão, uma outra usina ocupa, sozinha, 55,23% da área; outra, em

Sirinhaém, dispõe de 63,53% da área total. Em Joaquim Nabuco, uma usina

é proprietária de 61,55% das terras e apenas o município de Catende teria,

segundo os dados fornecidos pelo INCRA, 78,55% de sua área rural nas

mãos de um único proprietário (ANDRADE, 2001, p. 72-73).14

Estes dados revelam a grave questão fundiária de Pernambuco e

indicam a necessidade de definir políticas que redistribuam terra e renda.

Note-se que, além da concentração fundiária, o Brasil não tem uma

trajetória de políticas públicas redistributivas e universais que reduzam as

desigualdades produzidas pela concentração da renda e da propriedade. A

concentração da riqueza – ou seja, do estoque de bens, na forma de

imóveis, fábricas, terras etc. – é maior que da renda. Segundo César

Benjamin (2004), ambas se reforçam mutuamente, pois quem controla a

14 Entre os problemas enfrentados pela agroindústria, alguns são históricos e outros atuais. Do ponto de
vista histórico, resultam do fato de os produtores de açúcar receberam proteção do poder público desde o
período colonial, ora com medidas que impediam a execução de dívidas dos senhores de engenho, por
empréstimos feitos para a implantação de engenhos centrais e de usinas de açúcar, como tentativa de
conter a competição entre os estados do Nordeste e os do Centro-Sul, ora com a implantação do IAA e,
em seguida, com a decretação do Estatuto de Lavoura Canavieira e, mais recentemente, com programas



PADILHA, Miriam – Criança não deve trabalhar 98

riqueza tem melhores condições de obter renda e vice-versa. Segundo

dados do IBGE, estima-se que 1% da população brasileira detém cerca de

53% do estoque da riqueza do país. Isso mostra, de acordo com o autor, que

as questões da pobreza e da desigualdade não dizem respeito apenas ao

fluxo monetário, tal como ele ocorre no presente. Elas nos remetem

também à criação da riqueza no passado, à forma como ela se cristalizou e

foi apropriada ao longo do tempo. Uma primeira conclusão salta à vista:

serão ineficazes – ou, no mínimo, insuficientes – quaisquer políticas que se

limitem a gerenciar fluxos de renda, sem alterar a distribuição do estoque

de riqueza já criado (BENJAMIN, 2004, p. 39-40).

Em outras palavras, a situação do país é tão aviltante que o salário

mínimo encontra-se entre os mais baixos do mundo e, segundo dados do

IBGE, um rico ganha o mesmo que 50 pobres; 1% da população brasileira

detém 13,8% da renda total do país e os 50% mais pobres ficam com

13,5% (IBGE, 2001).

A situação mais difícil repousa famílias trabalhadoras rurais que

perdem o emprego definitivamente ou de forma sazonal. Apesar de terem

forte organização sindical e conseguirem o piso salarial superior ao

mínimo, os trabalhadores da cana se queixam de que a maior parte não tem

emprego durante todo o ano, havendo os safristas, que são contratados

apenas no período da moagem, e os clandestinos, que são trazidos de outras

regiões no período da safra, e trabalham sem os direitos normalmente

conferidos aos trabalhadores da Mata Pernambucana.

Os baixos salários têm conseqüências as mais sérias sobre a saúde e a

educação, tendo em vista que os trabalhadores e seus familiares possuem

uma dieta alimentar muito pobre, o que provoca seqüelas bastante

prejudiciais à população, conforme estudado e denunciado pelo cientista

Nelson Chaves, desde os meados do século XX, bem como por seus

especiais ligados à Modernização da Agroindústria Canavieira, o PLANALSUCAR e o PROALCOOL
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continuadores ao afirmarem ser, essa dieta, inferior ao mínimo necessário à

alimentação de ratos. Nos laboratórios da UFPE, na área de nutrição,

cobaias que são alimentadas com o regime utilizado pelo homem na região

da Mata pernambucana definham através das gerações, o que indica que as

condições alimentícias resultantes dos baixos salários comprometem

seriamente o futuro da região e do país (ANDRADE, 2001 p. 76).

Assim, nas diversas situações de desemprego, muitos trabalhadores

buscam trabalho por conta própria, vendendo sua força de trabalho a quem

interessa ou mesmo às usinas ou donos de engenho, sob condições

trabalhistas mais precárias do que no período da safra. Nesses casos, os

trabalhadores deixam de receber salário e têm como forma de pagamento

vales para adquirir alimentos em estabelecimentos determinados pelos

empregadores.

Nesse contexto, o PETI torna-se de fundamental importância para as

famílias trabalhadoras, pois como vimos anteriormente, é o rendimento

principal, senão o único, de algumas famílias. Na incerteza do trabalho ou

na impossibilidade de realizá-lo, seja por doença ou acidente, muitos

contam com a ajuda de parentes, amigos e vizinhos. Muitos desses

trabalhadores encontravam-se sem a garantia de direitos trabalhistas em

caso de doença ou acidentes de trabalho. Segundo a pesquisa, vários

trabalhadores já poderiam ter se aposentado e não o fazem, seja pela

impossibilidade de comprovar seu tempo de trabalho e/ou contribuição,

seja em função da sua baixa expectativa de vida. Como foi possível

observar na composição da renda das famílias, os proventos de

aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada – BPC não

ultrapassam 7,6% do total de casos identificados na Tabela 5.

Muitas Prefeituras, em função da grande disponibilidade de mão-de-

obra e da pressão exercida junto ao poder público para prover meios de

(ANDRADE, 2001; p. 72).
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satisfação das necessidades dessa população, contratavam membros dessas

famílias em programas temporários, tendo como contrapartida uma

baixíssima remuneração ou, mesmo, a doação de cestas básicas ou outros

auxílios.

Na pesquisa, procurou-se observar também as características da

inserção dessas famílias no Programa, tais como: a quantidade de crianças

inscritas por família, o tempo de participação dos filhos, a participação das

mulheres/mães, bem assim a utilização dos recursos da bolsa, o que revelou

o peso que representa a bolsa oferecida pelo Programa no orçamento das

famílias, comprovando a dependência que as mesmas mantêm em relação

ao Programa, para garantir a sua sobrevivência.

Compatível com a quantidade de dependentes inscritos, 38,7% das

famílias, nas três regiões, recebiam uma bolsa referente a R$ 25,00,

enquanto que 38,3% recebiam duas bolsas, num total de R$ 50,00 e, em

menor proporção, encontravam-se aquelas que recebiam três (16,3%) ou

quatro bolsas (4,5%), conforme Tabela 7.

Tabela 7 Quantidade e valor das bolsas por famílias beneficiárias do

PETI na Região Metropolitana do Recife, das Zonas da Mata

Norte e Mata Sul.

Quantidade e valor das Região Total

Bolsas do PETI R.M.R. Mata Norte Mata Sul

N  %  N  %  N  %  N  %

Uma bolsa 97 37,3 105 40,1 100 39,1 302 38,7

Duas bolsas 103 39,6 109 41,6 88 34,4 300 38,3

Três bolsas 40 15,4 39 14,9 48 18,8 127 16,3

Quatro bolsas 14 5,4 7 2,7 14 5,5 35 4,5

Outros * 6 2,3 2 0,8 6 2,3 14 1,8

Total 260 100,0 262 100,0 256 100,0 778 100,0

              * Refere-se a situações eventuais, relativas à inserção e exclusão recente de benefícios.
Fonte: UFPE, DSS, Relatório de Monitoramento e Avaliação do PETI/PE – Julho/2002
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Na tabela anterior (Tabela 6), que trata sobre a ocupação principal da

família, nas três regiões, observei que, dividindo o total de crianças e

adolescentes (2.614 estudantes/filhos) pelo total de donas de casa (495

mães), resulta uma média de 5 filhos por cada família. Se todas essas

crianças e adolescentes estivessem participando do Programa, cada família

receberia o montante de R$ 125,00, relativo ao recebimento do valor da

bolsa. Os dados da Tabela 7 demonstram que 77,0% das famílias recebem

apenas o valor entre uma bolsa (R$ 25,00) ou duas bolsas (R$ 50,00).

Dessa forma, os dados apresentam que o PETI, em face de ser um

programa de renda mínima, de caráter eventual, compensatório e seletivo,

não atende a todas as famílias pobres e indigentes do país, deixando fora do

Programa número significativo de famílias. Além disso, em face do valor

irrisório do benefício, para cada filho entre 7 e 14 anos, ocorre o risco do

retorno ao trabalho das crianças e adolescentes atendidas. Num documento

elaborado a partir da pesquisa fiz referência sobre esta questão, assinalando

que, diante dessa situação, identificou-se mais uma interrupção do trabalho

infantil nas três regiões, em vez da garantia da sua erradicação (PADILHA,

2001, p. 24). Os riscos do retorno das crianças e adolescentes aumentam

com o atraso das bolsas, até porque, como manifestaram as mães, a

eventualidade de possíveis trabalhos representava a garantia de ganho que a

bolsa atrasada não cobria.

No que se refere ao recebimento dos recursos da bolsa, a Tabela 8

mostra que, em 79,5% dos casos, a responsabilidade recai sobre os ombros

da mulher/mãe. É pouco relevante a participação exclusiva do pai na

administração da bolsa do Programa.
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Tabela 8 Decisão sobre recebimento dos recursos da bolsa das famílias

beneficiárias do PETI na Região Metropolitana do Recife, na

Zona da Mata Norte e Mata Sul.

Quem decide sobre os Região Total

Recursos da bolsa R.M.R Mata Norte Mata Sul

N  %  N  %  N  %  N  %

Pai 4 1,5 4 1,5 8 3,1 16 2,1

Mãe 222 85,7 204 78,2 191 74,6 617 79,5

Criança/adol. do PETI 4 1,5 3 1,1 3 1,2 10 1,3

Decisão compartilhada pela família 14 5,4 36 13,8 38 14,8 88 11,3

Outros 17 6,5 14 5,4 16 6,3 47 6,5

Total 261 100,0 261 100,0 256 100,0 778 100,0

Fonte: UFPE, DSS, Relatório Final do Monitoramento de Avaliação do PETI/PE – Julho de
2002

O Programa prioriza as mães como responsáveis preferenciais no

recebimento da bolsa. Somente na ausência da mãe por morte, separação ou

abandono, ou ainda, nos casos de incapacidade física ou mental para gerir

os recursos da bolsa é que outras pessoas, dentre elas o pai, os avós ou tias,

assumem tais responsabilidades. A escolha da mulher/mãe deve-se ao fato

de que ela proporciona o controle mais sistemático da forma como vai ser

gasto o dinheiro do benefício.

No que se refere ao estado civil, os dados demonstraram que a

maioria dos responsáveis era casada ou possuía relação estável, havendo

praticamente uma equivalência entre os percentuais das duas situações

(40,7% são casadas e 38,2% mantém união estável).

Quando este dado é relacionado com a distribuição dos responsáveis

por sexo e parentesco, verifica-se que, apesar de 79% das mulheres

possuírem maridos ou companheiros, recaía sobre elas a responsabilidade

formal dos filhos perante o PETI.

Foi observado, na zona rural da Mata Norte e Mata Sul, que as

mulheres/mães, além de serem donas de casa, participavam das atividades



PADILHA, Miriam – Criança não deve trabalhar 103

agrícolas, como trabalhadoras não-remuneradas, e recaia, ainda, sobre elas

a responsabilidade do acompanhamento dos filhos no Programa, nos postos

de saúde, na escola, no cuidado com a alimentação e o lazer dos filhos. Ou

seja, as mulheres/mães, segundo a ordem de suas atividades principais e

secundárias, eram donas de casa, agricultoras e responsáveis legais pelos

filhos perante o Programa. Nessa perspectiva, as mulheres passaram a ter

responsabilidades tanto afeta à esfera da reprodução social da família como

da produção material.

Não é de estranhar, pois, que o Estado brasileiro, mediante as

políticas públicas de proteção social, tenha dado centralidade à família em

diferentes e significativos momentos históricos da formação social do

Brasil. Nos anos 1930 e 1940, no século passado, a família foi focalizada

na perspectiva de sua estruturação e do fortalecimento do sentido de nação,

em período histórico marcado pela imigração européia e japonesa

(FONSECA, 2001, p. 15).

Já na recente década de 1990, a centralidade da família ressurgiu

vinculada à estratégia de combate à pobreza, para a qual o Estado co-

responsabiliza a família/mulher pela minimização das condições de

pobreza e miséria. Não é à toa que as políticas de assistência social com

transferência de benefícios monetários focalizem nas mulheres/mães o

controle do benefício monetário da renda mínima, mesmo quando a

ideologia patriarcal define o homem como provedor (DUQUE-

ARRAZOLA, 2004, p. 180).

Assim, a ação do Estado coloca-se de forma contrária à ideologia da

hierarquia patriarcal, presente no Brasil desde a sua colonização, que define

o homem/marido/pai como o personagem principal na família – o provedor.

Suas fronteiras sociológicas são traçadas a partir do princípio da obrigação

moral, que fundamenta a família, estruturando suas relações. O homem

corporifica a idéia de autoridade, como mediação da família com o mundo
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externo. Ele é a autoridade moral, responsável pela respeitabilidade

familiar. Sua presença faz da família uma entidade moral positiva, na

medida em que ele garante o respeito.

Nesse sentido, Istvan Mészáros afirma que:

As relações desiguais de gênero numa sociedade capitalista
não é mera questão de relacionamentos pessoais mais ou
menos hierárquicos entre os membros da família. A causa
histórica da emancipação da mulher não pode ser atingida
sem se afirmar a demanda pela igualdade verdadeira que
desafia diretamente a autoridade do capital, prevalecendo
no macrocosmo abrangente da sociedade e, igualmente, no
microcosmo da família nuclear. No fundo, esta não deixa
de ser profundamente autoritária devido às funções que lhe
são atribuídas num sistema de controle metabólico
dominado pelo capital, que determina a orientação de
indivíduos particulares por meio de seu sistema
incontestável de valores (MÉSZÁROS, 2004, p. 271).

De modo geral, como coloca Duque-Arrazola, as mulheres

envolvidas nos programas de assistência social, a exemplo do PETI,

passam a ser vista como insumos ou como figuras disponíveis para

implementar ações compensatórias e residuais do Estado. No caso do PETI

em Pernambuco, como citei anteriormente, as mães das crianças e

adolescentes, além de levarem e buscarem os filhos na escola e de

assegurarem sua freqüência às aulas, são responsáveis pelo recebimento da

bolsa e o controle da mesma. Ainda, acompanham o rendimento escolar e

participam das palestras, reuniões de pais e comemorações de datas

festivas. Em alguns municípios, encontrei as chamadas mães

colaboradoras, que trabalhavam nos núcleos onde funcionavam as jornadas

ampliadas, porém não recebiam remuneração, não eram integradas aos

quadros do funcionalismo municipal nem possuíam direitos trabalhistas.

Em rigor, as mulheres são participantes fundamentais do Programa,

tanto pelo poder de controle que podem exercer sobre o recurso da bolsa

destinada a cobrir as necessidades da família, evitando o desperdício e
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desvio de recursos, como, também, pelo baixo ou nenhum custo que

representam (DUQUE-ARRAZOLA, 2004, p. 190).

2.2 Participação e envolvimento da família nas atividades do

Programa

A unidade familiar é o foco centralizador da atenção do PETI, ainda

que sua finalidade última seja erradicar o trabalho infantil como uma

problemática afeta aos direitos humanos e expressão das péssimas

condições de vida em que vive grande parte da população brasileira.

A inclusão das famílias no Programa, além de ser alvo de política de

transferência de benefício monetário de caráter não contributivo, via

obtenção de meio salário mínimo, supõe a construção de uma sociabilidade

marcada pelo direito das crianças e adolescentes à educação e à infância

socialmente protegida.

Estas intenções implicam tanto a participação ativa das famílias nas

atividades do Programa, como a possibilidade de, também elas, serem

objeto de ação informativa e formativa que incida na mudança das suas

práticas e visões do mundo, relacionadas à educação dos filhos.

Tomando como referência os dados da pesquisa, os principais

contatos das famílias com o Programa se deram através da escola ou dos

núcleos, seja por ocasião de visitas espontâneas dos responsáveis, seja por

solicitação dos professores e monitores, para participarem de reuniões, de

festas comemorativas e de contatos individuais.

A atuação do PETI com as famílias se desenvolveu especialmente a

partir de reuniões com palestras e debates sobre temas, que variavam de

região para região. Na Mata Norte, por exemplo, nos municípios de

Vicência e Goiana, enfatizava-se a discussão de temáticas relacionadas ao
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trabalho infantil, enfocando as suas implicações no desenvolvimento psico-

físico-social das crianças e adolescentes, bem como o direito ao estudo.

Vicência buscava transformar o Programa numa política integrada à

proposta de desenvolvimento sustentável. A escola era utilizada como lugar

privilegiado de articulação dos interesses da comunidade e como espaço de

produção e divulgação de conhecimentos comprometidos e articulados com

as necessidades da comunidade. Os problemas locais eram selecionados e

seus resultados discutidos em sala de aula com os alunos e com os pais para

definição de prioridades e elaborações de soluções através de projetos

tendo como principal frente de atuação as escolas rurais, como foi expresso

a partir de depoimentos dos pais, tais como:

“Nós estamos dentro das escolas, não só aprendendo, mas
ensinando”; “Eu não sei escrever, mas já aprendi a falar
melhor, a assinar meu nome”; ”Esse negócio de melhorar a
escola é muito bom, dá mais chances na vida.”

A definição das temáticas para ser discutidas com os pais, constava

das propostas pedagógicas que compõem o trabalho educativo que deveria

implementar em todos os municípios. Tais propostas são o principal meio

para identificar os fundamentos, o conteúdo e a direção sócio-pedagógica e

metodológica das atividades realizadas nas escolas e nos núcleos.

Observou-se que os temas mais discutidos nos municípios eram:

cidadania, orientação sexual, direitos e deveres etc., bem assim uma

avaliação sobre o desempenho/aprendizagem dos alunos. Na Mata Sul e na

Região Metropolitana do Recife, o foco das discussões com os pais

remontava aos temas acima citados, relegando ao segundo plano a

discussão em torno do trabalho precoce. Esse fato revela a falta de

informações e de conhecimentos dos monitores e professores a cerca do

principal objetivo do PETI – Erradicação do Trabalho Infantil. Os

monitores e professores entrevistados não identificavam o problema da

erradicação infantil como o objetivo principal do Programa. Parte
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expressiva dos entrevistados referiu-se à realização de atividades

profissionalizantes como sendo o objetivo do PETI, fato que é contraditório

aos princípios postos pelo Programa. Estes dados indicam a concepção de

que a educação pelo trabalho e para o trabalho é um meio ainda valorizado

na formação das crianças e dos adolescentes pobres.

A forma conservadora de tratar a questão do trabalho infantil

continua reproduzindo a ideologia da positividade do trabalho precoce,

dificultando que parte dos profissionais vinculados ao Programa

compreendam os seus reais objetivos, dificultando que as famílias

ultrapassem o seu cotidiano de vida ou experiência vivida, conforme

denomina Thompson, e avancem na apreensão dos males que representam

o trabalho na vida dos seus filhos.

Sobre o contato da família com gestores e executores do Programa,

os principais meios eram os encontros formais e reuniões realizadas na

escola ou núcleos. No primeiro caso, a procura ocorria por parte dos

responsáveis, e no segundo, através de convocação da equipe. Nas

reuniões, os principais assuntos eram, por ordem de indicação, relacionados

à vida escolar das crianças e dos adolescentes (48,9%), à saúde (21,8%), às

questões de natureza administrativa (17,7%) e, ainda, à discussão de temas

transversais (2,2%).

O principal aspecto que mobilizava e envolvia as famílias era saber

sobre o desempenho escolar dos filhos. Quase 100% dos entrevistados

acompanhavam o cotidiano escolar das crianças e adolescentes

participantes do Programa. A principal iniciativa da família consistia em

conversar com professores e monitores para obter informações e

orientações a cerca do comportamento e o aproveitamento escolar dos

filhos. No entanto, esta iniciativa não encerrava outras estratégias utilizadas

pelos técnicos, que permitiam às mães acompanhar, disciplinar e orientar

os filhos no dia-a-dia. Interessante salientar a capacidade que as famílias
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apresentam criando estratégias consoante as suas condições e

possibilidades, como analfabetismo ou baixa escolaridade, de modo que

exercitasse o controle das obrigações e responsabilidade dos filhos. As

estratégias mais citadas foram:

• verificar a realização das tarefas escolares, consultando os cadernos,

para constatar as correções dos professores através dos sinais de caneta

vermelha, riscos, etc.,

• comprovar a presença nas aulas e na jornada, através dos registros das

tarefas existentes nos cadernos;

• conversar com as crianças e adolescentes sobre o conteúdo das aulas;

• solicitar aos filhos mais velhos, outros parentes e/ou vizinhos, ajuda na

realização das tarefas escolares, quando as crianças não conseguem

fazê-las sozinhas;

• orientar as crianças e adolescentes quanto à  necessidade de ter bom

comportamento, o que facilitaria a aprendizagem.

Nas reuniões, as famílias tinham espaço para discutir as dificuldades

de transporte, a precariedade de estradas, as longas caminhadas para chegar

à escola, os atrasos no pagamento da bolsa, a falta de merenda. Estas

problemáticas, sem dúvida, afetavam o campo das relações democráticas e

da gestão compartilhada do ensino, definidas nas Propostas Pedagógicas

dos municípios como requisito importante nas relações com as famílias,

tratando-as como sujeitos ativos e críticos do Programa.

As tarefas escolares revelavam a preocupação dos professores e

monitores com a participação dos pais no processo educativo. O índice de

analfabetismo de 49,0% entre os pais e mães possivelmente influenciava

negativamente no acompanhamento das tarefas escolares das crianças e

adolescentes. O Programa designava, na jornada ampliada, 50% da carga

horária para o reforço escolar, na tentativa de suprir, principalmente, as

dificuldades de acompanhamento das famílias às tarefas escolares.
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Outro aspecto significativo é o interesse das famílias de não

deixarem as crianças faltarem à escola e à jornada ampliada. Este incentivo

podia estar relacionado, segundo alguns depoimentos de professores e

monitores, à exigência para a continuidade do recebimento da bolsa, à

assiduidade as escolas e às jornadas ampliadas.

Contudo, esse incentivo, em parte, revelava também a consciência de

que os pais tinham da importância da educação na vida dos filhos, como

meio de não-reproduzir a situação em que eles se encontravam, seja no que

toca no ponto de vista do trabalho, seja quanto ao nível de instrução, como

ficou expresso a partir de depoimentos, como a seguir:

“Quem não lê é cego”; “Nos tempos do meu pai ele não
pôde me botar na escola, o que eu mais desejo hoje em dia
eu não tenho...”; “Hoje em dia a pessoa sem estudo não é
nada não, até pra trabalhar em casa de família como
doméstica é preciso ter estudo”; “Até pra montar um ônibus
pra sair fica difícil, como eu sinto dificuldade”. “Converso,
dou conselho pra estudar para depois não tá como eu,
tirando cana”.

O registro desses depoimentos desmistificou a concepção,

comumente explicitada pelos gestores do Programa aos pesquisadores na

segunda missão, de que os pais não dão prioridade à escola e só

freqüentavam a jornada ampliada quando eram solicitados e nos dias de

festas comemorativas.

Muitos entrevistados (28%) deixaram de emitir suas opiniões sobre

os principais problemas do Programa. Para as famílias, em muitas

circunstâncias, o exercício da fala e do questionamento e a dificuldade de

expressão, em razão da fragilidade ou da ausência de uma cultura de

participação, são aspectos difíceis de superar, razão por que se termina por

reproduzir modos de comunicação pautados no silêncio e na

impossibilidade de externalizar o ponto de vista (NEVES, 1999 p. 202).
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Quanto às entrevistadas que se manifestaram (22,8%), para algumas,

o funcionamento do Programa era satisfatório. Em rigor, as famílias

consideravam o PETI como um programa de ajuda financeira que o

município repassava para as famílias pobres, com a finalidade de minorar

as suas péssimas condições materiais de vida, o que tinha o mérito de

retirar os filhos do trabalho e assegurar a permanência deles na escola. Os

inúmeros depoimentos obtidos podem ser sumariados nas falas que se

seguem:

“Do jeito que tá está bom, mas se eles puder melhorar,
melhor...”; “eles é quem sabe o que fazem”; “eu não botei
nada lá”.

As famílias reconheciam que o Programa assegurava a educação a

seus filhos, propiciando a renda mínima de subsistência que possibilitava

retirá-los do trabalho penoso e desgastante. No entanto, a compreensão do

direito não era presente, mas sim a ideologia da ajuda e do agradecimento.

Esta ideologia assistencialista faz parte da tradição cultural e da experiência

política da maioria da população brasileira que, frente à inexistência de um

estado de bem-estar, apenas conheceu essas práticas.

Quanto aos principais problemas identificados nas críticas das

famílias, se concentraram no atraso da bolsa (29,1%) e no seu baixo valor

(24,4%), conforme se pode depreender da Tabela 9, a seguir.
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Tabela 9  Principais dificuldades do PETI identificadas pelas famílias

beneficiárias na Região Metropolitana do Recife, das Zonas

da Mata Norte e Mata Sul.

Dificuldades Região Total

R.M.R Mata Norte Mata Sul

N  %  N  %  N  %  N  %

Condições de acesso à

escola/jornada

10 2,3 3 0,9 2 0,6 15 1,4

Insuficiência/falta de transporte 8 1,8 3 0,9 2 0,6 13 1,2

Insuficiência/falta de merenda 17 3,9 17 5,0 8 2,5 42 3,8

Insuficiência/falta de material

didático

7 1,6 6 1,8 3 1,0 16 1,5

Falta de fardamento 26 5,9 9 2,6 2 0,6 37 3,4

Atraso da bolsa 160 36,5 102 29,8 57 18,1 319 29,1

Baixo valor da bolsa 105 24,0 71 20,8 91 28,9 267 24,4

Limite da faixa etária 7 1,6 6 1,8 5 1,6 18 1,6

Outros 40 9,1 27 7,9 30 9,5 97 8,9

Não existem problemas 55 12,6 92 27,0 102 32,5 249 22,8

Não sabe 3 0,7 5 1,5 13 4,1 21 1,9

Total 438 100,0 341 100,0 315 100,0 1.094 100,0

 Fonte: UFPE, DSS, Relatório Final do Monitoramento e Avaliação do PETI/PE – Julho/2002.

Várias famílias expressaram que os atrasos da bolsa chegavam até a

três, quatro meses. Para algumas, este atraso significava transtorno em suas

vidas, já que os seus rendimentos muitas vezes se resumiam a esta bolsa.

Diziam que, quando a bolsa atrasava, compravam fiado e recorriam ao

auxílio de vizinhos e parentes.

Sobre essa questão da busca do auxílio de vizinhos e parentes, Sarti

(2003) interpreta que as famílias pobres se associam àqueles em quem

podem confiar. Como, nestas famílias, não há status, poder ou bem a serem

transmitidos, o que define a extensão da família entre os pobres é a rede de

obrigações e solidariedade que se estabelece – e nesse sentido são da

família aqueles com quem se pode contar, portanto, para com quem se tem
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obrigação. São essas redes de obrigações que delimitam os vínculos,

fazendo com que as relações familiares se desenvolvam. Dessa maneira, a

noção de família define-se em torno de um eixo moral. Suas fronteiras

sociológicas são traçadas a partir do princípio da obrigação moral, que

fundamenta a família, estruturando suas relações. Dispor-se às obrigações

morais é o que define a pertinência ao grupo familiar. O pobre ajuda quem

precisa, na certeza de que será ajudado quando chegar a sua hora de

precisar. Não se trata, segundo a autora, de dar e receber imediatos, mas de

cadeia difusa de obrigações morais, em que se dá, na certeza de que de

algum lugar virá a retribuição, tendo na crença em Deus a garantia de

continuidade da cadeia: Deus provê. Assim, para ela, em última instância,

essa moralidade está ancorada, então, numa ordem sobrenatural (SARTI,

2003, p. 85-86).

Para a referida autora, a forma de pensar dessas famílias, que negam

o princípio individualista, próprio da lógica capitalista de mercado, faz com

que as relações familiares sigam o padrão tradicional, no qual os elos de

obrigações em relação a seus familiares se dão através de contínuas

relações de obrigação moral.

O Brasil, dada a precariedade de serviços públicos de educação,

saúde, previdência, amparo à velhice e à infância, somada à fragilidade dos

sindicatos e partidos políticos como instrumento de mediação entre o

indivíduo e a sociedade, enfim diante da ausência de instituições públicas

eficazes, faz da família e do código de reciprocidade nela implícito

instrumento de grande valor para os pobres. Telles (1994) afirma que mais

do que apego à tradições persistentes, à valorização da família, soldada por

suas hierarquias internas, traduz o fato muito concreto de que a

sobrevivência se ancora nos recursos pessoais e nas energias morais que ela

é capaz de mobilizar.
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Em relação ao PETI, contraditoriamente, algumas famílias achavam

até vantajoso o atraso no pagamento das bolsas, expressando que chegavam

a preferir a adoção de intervalos maiores no pagamento, em razão dos

gastos realizados para locomoção, no dia do recebimento da bolsa.  O

depoimento de uma entrevistada revelou a lógica do argumento:

“Eu pago R$ 5,00 de passagem e quando atrasa eu não
preciso pagar transporte todo mês; pago 4 viagens de carro
para pegar o dinheiro. Cada uma paga a viagem de R$ 0,80.
Fica o quê de R$ 25,00?”

Quanto ao valor da bolsa, 24,4% das famílias o consideraram baixo,

por avaliarem que o recurso é muito escasso para atender às necessidades

das crianças:

“Você acha que R$ 25,00 é dinheiro? Criança precisa de
médico, de alimentação, de material de escola... Eu
agradeço, mas não dá; começou muito, terminou
pouquinho, mas é ajuda. Minha vontade era ver o governo,
ver o presidente pessoalmente para dizer tudo o que se
passa, a minha fome, a minha necessidade. Essa semana
dormi com fome. Se você chegar lá em casa hoje, nem sal
eu tenho. Quando o dinheiro chega é só para a comida. Ou
bem de comer ou o que se vai fazer?”

Ao compararem o valor atual (R$ 25,00) da bolsa com o valor inicial

(R$ 50,00), consideravam o valor anterior mais justo. Mesmo assim, não

contestaram nem negaram a quota de sacrifício pessoal a que foram

submetidas para que mais famílias pudessem fazer parte do Programa.

Observem o que diz uma entrevistada:

“Dizem que ficou pouco assim para que outras pessoas
pudessem ter também. Se for assim...”

O depoimento dessa mãe confirma a sua negação do princípio

individualista da lógica capitalista, do desconhecimento das pressões

políticas para gerar maior dividendo para o Estado. Para ela, em qualquer

esfera de sua atuação social, fora de casa, o mundo é traduzido em termos

da relação permanente, em que se dá, se recebe e se retribui, através de
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contínuas relações de obrigação moral. As famílias/mães, mesmo sabendo

que seriam prejudicadas economicamente, se sentiam menos injustiçadas

com a redução da bolsa ao considerarem que isso permitiria o atendimento

de mais beneficiárias, pobres iguais a elas. Esse código de reciprocidade

entre as mães dificulta a compreensão crítica sobre o PETI - um programa

social assistencial do governo federal que apenas busca amenizar a situação

de miséria em que vivem, mas não se mostra suficiente para superação da

pobreza, mesmo pagando R$ 50,00 ou R$ 100,00 por criança.

Outras mães alegavam que o valor da bolsa era tão irrisório que não

chegava nem a custear os gastos com a educação dos filhos, como também

não substituía o valor agregado do trabalho infantil no rendimento familiar:

“O valor da bolsa é muito pouquinho para o menino estudar
(comprar roupa, calçado, cadernos); Já que as crianças não
podem trabalhar, tem que sobreviver daquele mesmo jeito,
eu acho que não dá.”

A instituição familiar sempre fez parte integral dos arranjos de

proteção social no Brasil, baseados em modelo familiar, no qual as formas

de proteção eram asseguradas por duas vias: uma, mediante a participação

(principalmente masculina) do chefe da família no mercado de trabalho e

sua inserção no sistema previdenciário; outra, pela participação (em sua

maioria feminina) dos membros da unidade familiar nas tarefas de apoio

aos dependentes e na reprodução de atividades domésticas não

remuneradas.

 Os governos brasileiros, de acordo com Pereira (2004), se

beneficiaram da participação autonomizada e voluntarista da família na

provisão de seus membros. Assim sendo, fica difícil falar da existência de

política de família no Brasil, assumida pelos poderes públicos, quando o

governo repassa para as famílias bolsa de R$ 25,00 para cada membro que

participa do Programa Social, achando que vai pôr termo a situação de

miséria em que se encontram essas famílias beneficiárias do Programa. E
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isso, não porque os poderes públicos tivessem historicamente

desconsiderado a família, as crianças, os jovens, na sua agenda social, mas

porque o desenho das políticas brasileiras sempre foi profundamente

influenciado da tradição de relacionamento do Estado com a sociedade,

que exige esta autoproteção.

 No entanto, com toda essa deficiência e diante do quadro de

indigência em que se encontram essas famílias, elas ainda expressam que

houve melhoria das condições de vida material.

Além do atraso e do baixo valor da bolsa, as famílias indicaram

outros problemas que vinham interferindo diretamente na qualidade das

ações desenvolvidas. Em grande parte, eram dificuldades relativas à infra-

estrutura e à administração dos recursos. Dentre elas, foram registradas

segundo o Relatório Final, a insuficiência/falta de merenda escolar para a

jornada ampliada (3,8%), de material didático (1,5%) de fardamento (3,4%)

e de transporte (1,2%) bem como as dificuldades de acesso (estradas) à

escola e à jornada ampliada (1,4%) (UFPE, DSS, Relatório Final do PETI,

2002, p. 68).

Apesar dos percentuais desses problemas não serem expressivos,

observou-se que eles, muitas vezes, impossibilitavam a realização das

atividades, repercutindo de forma negativa no desempenho escolar ou

provocando situações de risco para as crianças e os adolescentes.Veja os

depoimentos dos familiares:

“Quando chove ou no inverno ele não pode ir para a escola
porque o rio sobe de vez. No verão, a água é mais baixa,
mas, assim mesmo, ele passa por dentro do rio com a água
na cintura e os livros na cabeça. Não tem ponte, não tem
nada e a escola é muito longe. A professora mesmo diz:
enquanto não chegar a merenda quem mora longe não
precisa vir para o PETI”.

Nas propostas para a melhoria do Programa, a apresentação de

sugestões (15,0%) foi menos significativa percentualmente do que a
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apresentação de problemas (22,8%). No entanto, os dados demonstraram

que as sugestões estavam impregnadas de críticas, indicando insatisfações e

aspirações de mudanças.

Entre as sugestões de melhoria, as mais citadas foram as que

disseram respeito à regularidade do pagamento da bolsa e ao aumento do

seu valor. Foram também referidas outras sugestões como oferta de

fardamento, regularidade da oferta da merenda, regularidade na oferta de

material didático, melhoria na oferta de transporte e das condições de

acesso à escola/jornada ampliada.

Outra sugestão diz respeito à continuidade do PETI. O medo e a

insegurança de, a qualquer momento, o Programa se encerrar, é uma das

grandes preocupações das famílias, pois, sem ajuda da bolsa, e haja vista a

situação de miséria em que vivem, pressupõem como alternativa, caso

ocorra esse encerramento, a volta dos filhos ao trabalho, conforme

expressaram:

“Que o PETI nunca se acabe”; “Deveria continuar, pois se
parar, tudo volta a ser como antes”.

Portanto, para as famílias da zona rural, a participação no Programa

marca o início de nova trajetória de vida para os seus filhos. Demonstram

insegurança quanto à interrupção do Programa já que o seu encerramento

impossibilitará a continuação de assegurar estudo para os filhos, tolhendo

um ideário de vida melhor para eles.

Assim, as famílias, mesmo não expressando de forma clara as suas

necessidades, implicitamente apontaram para a necessidade de ampliação e

consolidação de política de proteção social que se faz cada dia mais

urgente, nos 50 municípios pesquisados. Os entrevistados deram algumas

sugestões, como:

“Oferecer médico e dentista nas escolas; oferecer mais
escolas para ensinar os pais que não puderam ir; devia
facilitar a aposentadoria das famílias.”
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Foi proposto também, pelas famílias, que o Programa viabilizasse

políticas de geração de emprego e renda, através de encaminhamento para o

mercado de trabalho e de financiamento para implantação de algum

negócio, quando falaram:

“O PETI devia trazer mais emprego para o município, dar
emprego para o povo. Os pais deveriam trabalhar no PETI
e ganhando, assim podiam ficar junto dos filhos e
participando na escola e com emprego. O governo deveria
oferecer empréstimo para negócio próprio.”

A perspectiva de emprego indicava a possibilidade das famílias

proverem os meios necessários à subsistência e autonomia em face das

ajudas governamentais, como comentou um entrevistado:

“Se ele (Prefeito) desse e eu tivesse emprego, eu não queria
a esmola dele. Aí ele me disse: a única coisa que eu posso
fazer é colocar seu filho no PETI. Mas eu preferia um
emprego.”

O depoimento desse entrevistado expressa que o trabalho para o

pobre, muito mais do que o instrumento da sobrevivência material constitui

o substrato da sua identidade, conforme é apontado por Sarti (2003) em seu

trabalho. O valor moral atribuído ao trabalho compensa as desigualdades

socialmente dadas, na medida em que é construído dentro de outro

referencial simbólico, diferente daquele que o desqualifica socialmente. Em

outros termos, o valor moral do trabalho, com o benefício que dele decorre,

não se inscreve, então, apenas dentro da lógica do cálculo econômico do

mercado. Através do trabalho, os pobres constroem idéia de autonomia

moral, atualizando valores masculinos como a disposição e a força (não só

física, mas moral), que fazem do homem um verdadeiro homem (SARTI,

2003, p. 89 e 95).

Quanto à participação das famílias nas reuniões, identificaram-se

seus limites, discutindo prioritariamente questões afetas ao rendimento

escolar dos alunos. Se por um lado, é positiva tal participação, na medida
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em que envolve a família na vida escolar dos filhos, ela não esgota as

possibilidades do Programa vir a ter ação mais incisiva, ampliada e dirigida

à formação cultural, intelectual e social das famílias, alargando a concepção

da educação infantil e juvenil para além da educação formal, escolar, e

problematizando a natureza do Programa e sua razão de ser.

As discussões com as famílias vêm, na maioria dos municípios,

restringindo-se ora à questão do desempenho escolar e, neste caso, é

cobrada a contrapartida das famílias, suas obrigações etc., ora ao

pagamento da bolsa, condicionado ao afastamento das crianças do trabalho

penoso e a freqüência à escola. Em ambos os casos, o que fica evidente é a

necessidade de uma ação pedagógica sistemática, dirigida para as

experiências cotidianas das famílias como parte da programática do

Programa.

As discussões nas reuniões, entretanto, também tratavam dos direitos

fundamentais das crianças e dos adolescentes, do dever da família, da

comunidade, da sociedade em assegurar o bem-estar desses jovens. Estas

questões, mesmo tratadas de forma incipiente, contribuem para estimular a

embrionária cultura de direitos que está emergindo através da experiência

cotidiana na escola, na comunidade etc.

Conforme mencionado, Thompson (1987) trata as experiências

cotidianas das vidas das pessoas como experiência vivida, pela qual os

indivíduos realizam ações, os mesmos gestos todos os dias, reproduzindo,

enquanto indivíduos, as relações sociais. Quando o indivíduo busca

ultrapassar o cotidiano vivido, provocando resposta mental e emocional

para agir de forma diferente baseada em outros valores, a experiência o

coloca com disposição de agir já não como indivíduo, mas como sujeito

coletivo.

Ao expor suas críticas ao Programa, através de sugestões as famílias

já demonstram, de forma incipiente, o que Agnes Heller (1987) denomina
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de processo de suspensão do cotidiano, quando a cotidianidade é

questionada, emergindo na vida das pessoas um ideal, um projeto que

convoca a inteireza das forças do homem para a objetivação.

Contudo, observou-se que, mesmo não existindo trabalho sistemático

de estímulo a mudanças de valores, as famílias vêm construindo cultura

nova mesmo de forma incipiente, que nega a aceitação do trabalho precoce.

Da mesma forma, têm compreendido que o PETI é um programa social

destinado a manter os filhos na escola, em oposição à antiga situação de

exploração do trabalho das crianças. As famílias aliam os riscos que o

trabalho traz ao prejuízo que provoca na saúde, nos estudos. Daí, afirmava

uma mãe:

“Eu me sinto muito pobre. A única coisa que a gente deve
ter é a leitura e a saúde. Quem não tem leitura é cego”;
“Até sair de casa é ruim, a gente depende dos outros para se
guiar”.

Se estas indicações são positivas para a construção de uma

sociabilidade que favoreça a primazia do direito à infância protegida em

detrimento da infância explorada, observa-se que a consciência da ação

pública e a consistência dos compromissos do Governo voltados para a

melhoria da qualidade de vida daquela população vêm sendo mediadas,

ainda, pela ideologia da tutela e do agradecimento. As famílias

entrevistadas, mesmo já apresentando visão mais crítica e mais consciente

dos direitos de terem educação digna para os seus filhos, e de afastá-los do

trabalho penoso, contraditoriamente, revelaram, em sua grande maioria,

sentimentos de gratidão às figuras do presidente da república, dos prefeitos

dos  municípios, assim como as  suas crenças religiosas.

Segundo a interpretação de Sarti (2003), as famílias pobres não vêem

a tutela e o agradecimento como ação indigna. Iniciando a cadeia de

obrigações entre os desiguais (ricos e pobres), os pobres mencionam,

sistematicamente, que a principal obrigação dos de cima (ricos) é dar
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trabalho ao pobre, tornando as categorias pobre e os trabalhadores

indissociáveis em sua imagem. Mas, quando não há trabalho, senão

desemprego, rompe-se a cadeia de obrigações que o trabalho estabelece. É

então que as obrigações que caracterizam o universo moral dos pobres

atualizam-se, através da esmola, em outro plano, menos imediato, porque

seu sentido passa pelo sobrenatural. Na cadeia das obrigações de dar,

receber e retribuir, que é imediata, se falta trabalho, Deus, que é pai, provê,

através da esmola concedida pelo do presidente ou pelo prefeito (SARTI,

2003, p. 111).

No próximo capítulo, farei algumas reflexões de ordem sócio-

histórico e teórica destes temas: família, cotidiano e experiência. Essas

reflexões tornam-se imprescindíveis por se considerar as famílias o sujeito

social fundamental para o alcance dos objetivos do PETI, para viabilizar o

entendimento das suas experiências cotidianas de vida, para o

conhecimento da realidade sócio-econômica das regiões onde elas residem,

e das suas necessidades, quer de ordem objetiva, quer de ordem subjetiva e

moral.
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CAPÍTULO 3 FAMÍLIA, COTIDIANO E EXPERIÊNCIA
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CAPÍTULO 3

FAMÍLIA, COTIDIANO E EXPERIÊNCIA

3.1 A família em sua multiplicidade de conceitos, formas e sentidos.

As questões que pretendo resgatar neste tópico relacionam-se,

principalmente, com a busca do conceito família e com o estatuto teórico

que lhe é atribuído. Esclarecimentos dessa ordem tornam-se importantes no

interior deste trabalho, em razão da necessidade de entender-se a

multiplicidade que suscita tantos consensos e controvérsias, transpassados

por influências ideológicas. Sem dúvida, já faz parte do senso comum o

reconhecimento e a aceitação da multiplicidade de formas e sentidos da

família, demonstrada por considerável produção sociológica e psicológica,

e por uma reiterada e regular produção antropológica. A definição

dominante de família congrega um conjunto de palavras afins: pai, mãe,

filhos, casa, unidade doméstica, casamento e parentesco. A família tida

como legítima, normal, que se interioriza no imaginário da maioria das

pessoas, caracteriza-se como o conjunto de indivíduos aparentados que se

ligam entre si por aliança, casamento, filiação, adoção ocasional ou por

afinidade. É pressuposto comum que esses indivíduos habitam sob o

mesmo teto. Ou seja, a imagem mais instantânea que se tem de família é

aquela em que aparecem pai, mãe e filhos vivendo na mesma casa,

correspondendo ao modelo da família nuclear burguesa. Essa família

considerada natural, apresentada com a aparência de ter sempre existido

dessa forma, é, de fato, uma invenção recente.
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No que diz respeito à origem do termo família, convém recuperar

Engels (2000) para encontrar que:

A palavra família não significa o ideal – mistura de
sentimentalismo e dissensões domésticas – do  filisteu de
nossa época; - a princípio, entre os romanos, não se
aplicava sequer ao par de cônjuges e aos seus filhos, mas
somente aos escravos. Famulus quer dizer escravo
doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencentes
ao mesmo homem. Nos tempos de Gaio, a família id est
patrimonium (isto é, herança) era transmitida por
testamento. A expressão foi inventada pelos romanos para
designar o novo organismo social, cujo chefe mantinha sob
seu poder a mulher, os filhos e certo número de escravos,
com seu pátrio poder romano e o direito de vida e morte
sobre todos ele. (ENGELS, 2002, p. 61).

Continua Engels (2000) quando coloca que:

A palavra não é, pois, mais antiga que o férreo sistema
familiar das tribos latinas, que nasceu ao introduzirem-se a
agricultura e a escravidão legal, depois da cisão entre
gregos e latinos arianos. (ENGELS, 2002, p. 61 e 62).

O Autor acrescenta que Marx dizia que:

A família moderna contém, em germe, não apenas a
escravidão (servitus) como também a servidão, pois, desde
o começo, está relacionada com os serviços da agricultura.
Encerra, em miniatura, todos os antagonismos que se
desenvolvem mais adiante, na sociedade e em seu Estado.
(Engels, 2002, p. 62).

Sobre o sentido recente da família, são incontestáveis as

contribuições de Ariès (1981) em sua já clássica obra História social da

criança e da família. Sem assumir explicação evolucionista e linear de

argumentação, o autor apresenta valiosa descrição do surgimento da família

nuclear burguesa, ao elaborar uma análise iconográfica do Antigo Regime

francês (séculos XVI e XVII).

A criança, muito cedo, se desligava da família, integrando-se ao

mundo adulto, no qual se dava a aprendizagem de valores e conhecimentos,

sem a preocupação com a escolaridade formal. A própria forma de habitar
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nesta época, em que as casas permaneciam sempre abertas para as ruas e

praças, onde as pessoas entravam e saíam livremente, não permitia

identificar as condições de privacidade, necessárias ao desenvolvimento de

sentimentos íntimos que, no entender de Arìes (1981), são determinantes

do conceito moderno de família.

Preocupado inicialmente com o surgimento da infância como

categoria social, Ariès mostrou como a família moderna trouxe consigo um

novo conjunto de atitudes em relação às crianças. Ao descrever as formas

de intimidade entre pais e filhos  e principalmente a supervalorização do

amor materno – na família emergente, ele indica que a análise dessa família

passou a se preocupar com as qualidades emocionais das relações

familiares, remetendo, nesse sentido, para a teoria psicológica da família.

Em texto mais recente, Ariès (1981) aponta alguns acontecimentos

marcantes que teriam mudado a história. Entre eles, menciona o novo papel

do Estado que, a partir do século XV, vai interferir, cada vez com mais

freqüência, no espaço social antes entregue às comunidades no

desenvolvimento da alfabetização e na difusão da leitura, sobretudo graças

à imprensa; e no desenvolvimento de novas formas de religião. Essas e

inúmeras outras mudanças, como novas atitudes em relação ao corpo, gosto

pelo isolamento, entre outras, contribuíram para uma nova maneira de

conceber e levar a vida cotidiana. A família muda de sentido. Tende a

tornar-se lugar de refúgio, de afetividade, onde se estabelecem relações de

sentimento entre o casal e os filhos, e lugar de atenção à infância.

Assim, se é certo que a história da família não é linear, mas,

descontínua e não-homogênea, os padrões familiares também são distintos,

cada um com sua própria história. A família nuclear burguesa não é modelo

único ou universal, mas sim fenômeno historicamente construído.
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Como assinalei na Introdução, neste trabalho, investiguei autores de

diferentes vertentes teóricas: sociológica, psicológica, antropológica e

histórica.

Na vertente sociológica, baseada na perspectiva marxista, trabalhei

os clássicos como Engels, Adorno e Horkheimer, Agnes Heller, Mészàros;

e, sob a ótica funcionalista, lancei mão de Talcott Parsons. Na vertente

psicológica, estudei as concepções de Freud e Wilhelm Reich, enquanto na

corrente antropológica centre no pensamento de Lévi Strauss. Em menor

escala, apoei-me também, em estudos do historiador Philippe Áries, que

apresenta importante análise das transformações ocorridas nas famílias,

desde a Idade Média às sociedades industriais.

No início da industrialização, as condições de vida da classe

trabalhadora revelavam-se extremamente precárias e a sobrevivência só era

garantida mediante o trabalho de todos os membros da família. Crianças e

jovens de ambos os sexos afirmavam sua independência dos pais através do

trabalho na fábrica, onde eram praticamente socializados. As relações entre

homens e mulheres diferiam daquelas do padrão burguês, posto que as

mulheres, além de realizarem os afazeres domésticos, trabalhavam também

nas fábricas. Ao longo de um século, porém, com as conquistas trabalhistas

(salário-família, limites de horas de trabalho etc), a família trabalhadora iria

se parecendo cada vez mais com a família burguesa.

Desde o pioneiro trabalho de Engels, redigido entre março e maio de

1884 e publicado em outubro do mesmo ano, multiplicaram-se os estudos

marxistas que, direta ou indiretamente, incidiam sobre a família.

Para Engels (2000), o fator determinante da história é a produção e a

reprodução da vida imediata, que incluem tanto a produção e a reprodução

dos meios de existência (alimento, vestimenta, abrigo, instrumentos de

trabalho etc.), quanto a produção dos próprios seres humanos ou

propagação da espécie.
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O autor afirmava que a sociedade teria passado do estágio de

promiscuidade para o de casamento grupal e, depois, para o matriarcado,

atingindo o patriarcado apenas com o advento da propriedade privada dos

meios de produção. O surgimento da família monogâmica se deu quando os

homens, acasalados com as mulheres após a extinção do casamento em

grupo, decidiram proteger suas propriedades, garantindo sua transmissão

através de herança. Para isso, era preciso garantir a paternidade da prole, e

conseqüentemente limitar e reprimir o exercício da sexualidade feminina.

Com a evolução da sociedade, continua Engels, o excedente da

riqueza acumulada foi convertido em propriedade particular das famílias.

De acordo com a divisão de trabalho, ao homem cabia procurar alimentos e

instrumentos de trabalho; portanto, por direito, ele era proprietário desses

instrumentos. À medida que as riquezas iam aumentando, o homem

desfrutava de posição mais importante do que a mulher na família e ele

passou a modificar, em proveito dos filhos, a ordem da herança

estabelecida. A subordinação da mulher foi a grande derrota histórica do

sexo feminino em todo o mundo. À medida que iam aumentando as

riquezas, davam, por um lado, ao homem uma posição mais importante que

a da mulher na família, e por lado, faziam com que nascesse nele a idéia de

valer-se desta vantagem para modificar, em proveito de seus filhos, a

ordem da herança estabelecida. Mas isso não se poderia fazer anteriormente

enquanto a descendência só se contava por linhagem feminina. Esse direito

teria que ser abolido, e o foi. Tal revolução – uma das mais profundas que a

humanidade já conheceu – não teve necessidade de tocar em nenhum dos

membros vivos da gens. Todos os membros puderam continuar sendo o que

até então haviam sido. Bastou decidir simplesmente que de futuro, os

descendentes de um membro masculino permaneceriam na gens, mas os

descendentes de um membro feminino sairiam dela passando à gens de seu

pai. Assim, foram abolidos a filiação feminina e o direito hereditário
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materno, sendo substituídos pela filiação masculina e o direito hereditário

paterno. Engels comenta que não sabe de como e quando se produziu essa

revolução entre os povos, pois isso remonta aos tempos pré-históricos.

(ENGELS, 2000, p. 61).15

A família monogâmica foi a forma de família que se baseou em

condições econômicas e determinou a escravização de um  sexo sobre o

outro, como proclamação de conflito entre os sexos que até então não era

conhecido na história.

O único modo de estabelecer igualdade efetiva entre os sexos,

prossegue Engels, seria o homem e a mulher terem, por lei, direitos

absolutamente iguais. A liberdade da mulher exigiria, como primeira

condição: A reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o

que, por sua vez, requereria a supressão da família individual enquanto

unidade econômica da sociedade (ENGELS, 2000, p. 81).

O autor acreditava, portanto, que, quando os meios de produção

passassem a ser propriedade comum, a família individual deixaria de ser a

unidade econômica da sociedade. A economia doméstica iria se converter

em indústria social e a educação das crianças tornar-se-ia assunto público.

A sociedade cuidaria de todos os filhos, legítimos ou não. Nessa sociedade

idealizada por Engels, que surgiria após a revolução social do seu tempo,

pouco a pouco, imperariam relações mais livres entre os indivíduos

(BRUSCHINI, 1993, p. 58).

15 Conforme mencionado por Engels, “a descendência da família só se contava por linha feminina, e
segundo a primitiva lei de herança imperante na gens. Os membros dessa mesma gens herdavam, no
princípio, do seu parente gentílico falecido. Seus bens deveriam ficar, pois, dentro da gens. Devido à sua
pouca importância, esses bens passavam, na prática, desde o tempo mais remoto, aos parentes gentílicos
mais próximos, isto é, aos consangüíneos por linha materna. Entretanto, os filhos de um homem falecido
mão pertenciam à gens daquele, mas à de sua mãe; ao princípio, herdavam da mãe, como os demais
consangüíneos desta; depois provavelmente, foram seus primeiros herdeiros, mas não podiam sê-lo de seu
pai, porque não pertenciam à gens do mesmo, na qual deveriam ficar os seus bens. Desse modo, pela
morte do proprietário de rebanhos, esses passavam em primeiro lugar aos irmãos e irmãs, e aos filhos
destes ou aos descendentes das irmãs de sua mãe; quanto aos seus próprios filhos, viam-se eles
deserdados (Cf. Engels, 2000, p. 59-60).
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As formulações de Engels (2000) sobre a família têm sido alvo de

críticas. Netto (1993), apesar de reconhecer o grande valor das

formulações de Engels para a teoria marxista, destaca que a análise do

autor é de visível evolucionismo. Engels também é criticado pelo

movimento feminista, especificamente, num trabalho clássico elaborado

por Juliet Mitchell (1967), que explicita que Engels reduz o problema das

mulheres à sua capacidade de trabalho, sem levar em conta o elemento

biológico, a função materna. Para a autora, a literatura clássica sobre a

condição da mulher deu ênfase excessivamente econômica à questão,

acentuando a simples subordinação das mulheres à propriedade privada.

Para a autora, a discussão é evolucionista e fracassa ao projetar para o

futuro uma imagem idealizada, ao afirmar que o socialismo envolverá a

libertação das mulheres, como um de seus momentos constitutivos.

Mitchell (1967) afirma que a condição da mulher não pode ser

reduzida à economia. Ela deve ser vista como uma estrutura específica, que

é a unidade de diferentes elementos. As estruturas-chave, segundo a autora,

seriam a produção, a reprodução, a sexualidade e a socialização das

crianças. É a combinação concreta das quatro estruturas, continua a autora,

que produz a unidade complexa da disposição da mulher na sociedade. É o

papel da mulher na família que faz com que ela participe destas três

estruturas diferentes: a reprodução, a sexualidade e a socialização das

crianças (MITCHELL, 1976, p. 14).

Outra vertente do marxismo que se preocupou em estudar a família

foi a Escola de Frankfurt, através de Adorno e Horkheimer16, que

16 José Paulo Neto assinala que os trabalhos dirigidos e elaborados por Horkheimer e Adorno – dos quais
os mais célebres são, respectivamente e justamente, “Estudos sobre a Autoridade da Família” (1973) e
“A personalidade autoritária” (1950) – distinguem-se, teórica e ideologicamente, de contribuições
outras operadas no mesmo terreno da Escola de Frankfurt, como, por exemplo, os ensaios do ‘jovem’
Fromm (1969) e da reflexão de Marcuse (1972), estes também diferenciados. Segundo Netto, Horkheimer
e Adorno “estão diretamente conectados à sua relação com a psicanálise e com os dilemas próprios do
fracasso da revolução no Ocidente (patenteados, de um lado, pelo fenômeno fascista e, de outro, pela
consolidação do Welfare State). Efetivamente, a elaboração dos pensadores de Frankfurt só é
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consideram a família como agência socializadora e formadora da

personalidade dos indivíduos, numa linha de reflexão diferente da vertente

funcionalista.

Adorno e Horkheimer (1950) criticam o papel conservador da

família e o elemento de dominação nele presente, cujo mecanismo central

e esmagador da liberdade é a autoridade dos pais sobre o filho. Na vertente

funcionalista, a presença dos modelos masculinos e femininos são

claramente definidos. Cada um com a sua função demarcada. Para essa

vertente, este fato é extremamente importante no processo de formação da

personalidade infantil: o marido-pai é o líder instrumental do grupo,

enquanto a mulher-mãe desempenha papéis sociais voltados para assuntos

internos da família. A separação entre as funções dos cônjuges é um dos

mecanismos principais para evitar a competição e, com isso, a cisão da

família.

Para Adorno e Horkheimer (1950), a família é a matriz dos

mecanismos da internalização, da submissão, podendo também se

converter no local de oposição à tirania, pois está submetida à dupla

dinâmica social: por um lado, o desequilíbrio entre o indivíduo e as

potências totalitárias leva, freqüentemente, a buscar-se uma espécie de

repouso, retraindo-se no seio da família. Mas, por outro lado, ao mesmo

tempo, a família é atingida no seu próprio interior; a progressiva

socialização significa registro e controle cada vez mais integrais dos

instintos, mas as renúncias que disso derivam não se dão sem atritos,

motivo pelo qual os impulsos reprimidos podem reagir, por sua vez, de

modo destrutivo, contra a família. Enfatizam que não haverá emancipação

da família sem emancipação da totalidade social.

Assinala Netto, que a reflexão de Horkheimer e Adorno, no trato da

família, contém dilemas irresolutos, tanto na questão teórica (quando busca

compreensível à luz desse vínculo teórico-político, paralelo à recusa radical das modalidades do
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a compatibilidade entre Marx e Freud), quanto no terreno propriamente

político. Tais dilemas são dramaticamente radicalizados na trajetória de

Wilhelm Reich (1981), que, mesmo fora das fronteiras da Escola de

Frankfurt, compartilhou muito do seu caldo cultural e cuja obra,

extremamente irregular, ainda merece algum cuidado no que toca à questão

da família (NETTO, 1993, p. 89).

Ao analisar o conceito de família, afirma Netto (1993) outrossim

que, a partir dos anos 60 do século XX, no interior da tradição marxista, a

discussão sobre a família passa por uma nova qualidade, na elaboração

teórico-analítica. A crise do marxismo-leninismo, indiscutivelmente, desde

1956, provocou o repensamento generalizado no marco da tradição

marxista e, especialmente, uma espécie de retorno à fonte marxiana que

está no coração desse processo. Este retorno, colocou na ordem do dia

questões e eixos temáticos que o marxismo institucional exilará – os

problemas da alienação, do humanismo, da liberdade, entre tantos. Se, na

tradição marxista, até então, o tratamento da família comparecera

fecundamente entre pensadores que de alguma forma preservavam

inspirações originais marxianas, a partir de tal retorno criavam-se

condições favoráveis para o avanço do conhecimento neste âmbito.

Netto (1993) expõe que amplos segmentos da tradição marxista

viram-se obrigados a travar diálogo com outras correntes teóricas e ídeo-

culturais, como as feministas que, expressando necessidades sociais novas,

mobilizavam amplos contingentes humanos em movimentos sociais, que

passavam ao largo de tradicionais organizações políticas e sociais,

convencionalmente ligadas à herança de Marx (sobretudo os partidos

comunistas). Entre tais correntes, muitas vezes marcadas por projetos cujos

embriões podem ser localizados nas matrizes do socialismo chamado

socialismo realmente existente” (Cf. NETTO, 1993, p. 88-89).



PADILHA, Miriam – Criança não deve trabalhar 131

utópico, ou nos movimentos mais radicais pelos direitos civis, tendo por

destaque o movimento feminista.

No Brasil, somente na segunda metade da década de 1970, as

funções tradicionais desempenhadas por homens e mulheres na família

puderam ser mais contundentemente questionadas, em face do maior poder

de pressão alcançado pelos movimentos feministas em consonância com as

conquistas de redemocratização da sociedade.

As pesquisas sobre a condição feminina ganharam força ponderável.

Bruschini comenta que é importante lembrar que, ao priorizar o trabalho

remunerado como o caminho da libertação, o feminismo atingiu um

impasse, apontando que o percurso a ser seguido pelas mulheres era

incompatível com sua vivência familiar. Preocupados com a denúncia da

opressão da mulher e com sua exclusão do mundo produtivo, os

fundamentos dessa subordinação e os estudos sobre a mulher conduziram

ao único e possível caminho de libertação, isto é, o do trabalho fora de

casa, da independência econômica e da negação das referências

domésticas, maternais e familiares que foram sempre a marca da condição

feminina.

Nesse caminho, o feminismo não enfrentou a questão da família.

Deixou-a de lado, contrapondo-a à afirmação da individualidade feminina.

Com isso, acabou sendo a expressão do conflito entre indivíduo e família.

Para as radicais, conquistar a independência, transformar-se em cidadã

significava abrir mão de viver em família. Bruschini enfatiza que, na vida

real, no entanto, não era isso que ocorria. Para muitas mulheres, mesmo

tendo clara a percepção de subordinação, a melhor estratégia sempre foi a

da vivência em família. Para outras, a família pode ser mais do que o

espaço de opressão e conflito; pode ser também, o lugar por excelência do

relacionamento afetivo. Tratar-se-ia, neste caso, muito mais de reivindicar
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a transformação de modelo patriarcal e opressivo de família do que,

propriamente, decretar o seu fim (BRUSCHINI, 1993, p. 73-74).

Segundo os estudos formulados por esse movimento, a família seria

um grupo social voltado para a reprodução da força de trabalho, no qual os

membros do sexo feminino se encarregariam da produção de valores de uso

na esfera privada, cabendo aos homens a produção de valores de troca,

através da venda de sua força de trabalho no mercado. Dentro dessa ótica, a

família seria uma instituição mediadora entre o mercado de consumo e o de

trabalho, consumindo os meios de subsistência adquiridos no mercado e

reproduzindo a força de trabalho que, por sua vez, seria vendida ao capital.

Eis o que é dito a respeito:

Dentro do grupo familiar dar-se-ia tanto a transformação
das mercadorias adquiridas no mercado em produtos, como
consumíveis individualmente pelos elementos do grupo,
quanto à formação ou produção de novos e futuros
trabalhadores (BRUSCHINI, 1993, p. 59).

As correntes marxistas começam também, segundo Bruschini (1993),

a se preocupar com a inexistência de uma teoria da população, o interesse

pelo tema da família surge nos estudos sobre as estratégias de

sobrevivência das camadas populares e a reprodução do trabalhador. A

autora coloca que, a partir da constatação do apego da classe operária à

família, à tradicional divisão do trabalho e às virtudes tradicionais de

respeito e obediência dos filhos para com os pais, ao contrário da postura

revolucionária e contestadora que o marxismo esperava dessa classe, surge

o interesse pela análise do tema família, que até então era visto como

política e cientificamente retrógrado.

A família passa agora a ser definida como unidade social na qual se

realiza a reprodução do trabalhador. É percebida por este sujeito como

centro de vida coletiva e de liberdade, ainda que dentro de parcos recursos

no mundo privado. É nesta instituição familiar que o trabalhador encontra o
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pequeno espaço de manobra ante as pressões do sistema econômico. As

tensões e os conflitos são enormes dentro do grupo, mesmo porque as

necessidades e aspirações devem ser consideradas com rendimentos

precários. Mas a família é percebida também como o núcleo dentro do qual

as pessoas obtêm seu prazer, via alimentação, sexualidade e lazer.

No Brasil, na linha marxista, tiveram importância fundamental as

análises sobre a condição da mulher e seu papel na reprodução da força de

trabalho. Sobre essa questão, uma contribuição importante foi o artigo

Trabalho feminino e riqueza capitalista, de Francisco de Oliveira (1976).

O autor, considera que a divisão sexual na família operária – em que a

mulher produz valor de uso na prática das atividades domésticas, e o

homem valor de troca no exercício do trabalho assalariado – é compatível

com a racionalidade do sistema capitalista, pela garantia da possibilidade

de salários abaixo do custo de reprodução da força de trabalho.

Contudo, apesar do avanço das diferentes vertentes da tradição

marxista sobre a temática da família, Netto chama a atenção para as

dificuldades que os teóricos ainda apresentam, para apreender sua

particularidade e a sua dinâmica interna, na rede macroscópica das relações

sociais, com todas as implicações que ela tem: teóricas, culturais, prático-

políticas (NETTO, 1993, p. 93).

Segundo o autor, nenhuma das vertentes apreendeu o movimento da

família enquanto movimento historicamente situado, de totalidade

determinada por totalidade de maior complexidade (a classe, a nação) e

determinante de totalidades de menor complexidade (o indivíduo), num

processo em que, estrutural e temporalmente, os termos das determinações

se intercambiam (NETTO, 1993, p. 93).

Istvan Mészàros, avança a sua análise sobre o tema família

apreendendo-a no movimento historicamente situado, a partir da

perspectiva de totalidade das formações econômico-sociais concretas. Para
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o autor, a família é entendida como o microcosmo por excelência, que além

de reproduzir a espécie, participa de todas as relações reprodutivas do

macrocosmo social, inclusive da necessidade de mediação das leis do

Estado para todos os indivíduos, sendo, dessa forma, vital também para a

reprodução do próprio Estado. Assim, a família tem papel essencial na

reprodução de sistemas de valores da ordem estabelecida da reprodução

social e totalmente oposto  como não poderia de deixar de ser – ao

princípio da verdadeira igualdade (MÉSZÀROS, 2002, p. 270).

Dessa forma, este autor reconhece que a instituição família está

subordinada aos ditames autoritários do capital, não vendo, portanto,

possibilidades de mudanças tanto na família como na emancipação da

mulher. Só acredita em mudança se houver construção de nova ordem

social, radicalmente diferente deste sistema capitalista.

Agnes Heller (1985) trata a família dentro do pensamento marxista,

com concepções diferentes das de Mészàros. As considerações de Heller

são bem anteriores ao pensamento desse autor. Suas reflexões são mais de

natureza ético-política, sem negar as determinações econômicas,

procurando resgatar a subjetividade do ser, colocando-o no centro do

processo histórico, o qual é para ela concebido como expressão do homem

em busca de sua humanização. Seguindo a mesma trajetória intelectual de

seu mestre Lukács, vai centrar suas preocupações no homem enquanto ser

social e, mais precisamente, na ética e na vida cotidiana desse ser. Tendo

presente que a vida cotidiana é esfera insuprimível da vida humana, Heller

procura desvendar a real dimensão do cotidiano, situando-o como espaço

contraditório e complexo, como lugar de exploração, de dominação, de

alienação e, paradoxalmente, também como lugar de libertação.
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Heller (1985)17 mostra que é na vida cotidiana que se plasmam as

relações sociais. Nesse sentido, o cotidiano é entendido como esfera muito

particular da história, na medida em que configura o espaço onde se dão as

relações sociais e onde se desenvolve a existência humana. A família

ganha, em tal espaço, papel muito importante, pois é uma comunidade

fundamental para o existir humano e para a objetivação do ser.

Portanto, para Heller:

A família torna-se a esfera íntima da existência, o local
exclusivo onde se pode exprimir a própria emoção e
agregar-se aos outros. O local onde se pode relaxar em
conjunto, o local enfim onde se pode desfrutar a sensação
de pertencer. Representa, ainda, o lugar onde se pode
refazer-se das humilhações sofridas no mundo externo,
expandir a agressividade reprimida, exercitar o próprio
autocontrole, repreender e vencer o outro (HELLER, 1987,
p. 10).

A autora coloca que, com a ascensão do capitalismo, a família é

levada a se unir para vencer a luta pela vida, para vencer a concorrência,

mas, ao mesmo tempo, o ambiente proletarizado põe fim à família extensa,

enfraquecendo-a enquanto comunidade mais ou menos organizada. Assim,

modificações se processaram em relação à família; há um rearranjo de seus

papéis e funções e, conseqüentemente, há uma nova organização na

estrutura e na dinâmica familiar. Heller enfatiza, ainda, nos seus estudos, a

possibilidade de mudança dentro da vida familiar cotidiana. De acordo

com a autora, a lenta e gradativa transformação das coisas miúdas do

cotidiano pode levar às grandes transformações históricas e sociais. A

autora destaca que, no cotidiano da vida familiar, no desenvolvimento das

suas práticas, é possível surgir nova sociabilidade que permita aos

membros do grupo criar padrões de comportamento e criar valores.

17 José Paulo Netto comenta que Heller, especialmente na sua obra até 1975, é uma referência obrigatória
aos marxistas. Heller era discípula de Lukács, um dos componentes da chamada Escola de Budapeste. A
ulterior evolução desta Escola assinala, segundo Netto, o afastamento de Heller da tradição marxista (Cf.
NETTO, 1993, p. 88).
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Observa-se, então, que dentro da vertente marxista existem

tratamentos diferenciados sobre o conceito de família, ou seja, ora ela é

tratada por Mészàros como reprodutora física e social dos seres humanos e

através de suas relações reproduzirão a ordem social, ora é tratada por

Heller (1985) como instituição social, com nova colocação dos problemas

do indivíduo e da sua subjetividade, não desvinculando-a das relações

sociais. A autora acredita na possibilidade de mudanças na família, quando

entre os seus membros, através de motivações particulares que, em geral,

são projeção das aspirações e interesse de classe, ocorre uma suspensão do

cotidiano possibilitando mudanças nos valores.

A interlocução com esses autores possibilitou-me compreender a

família como instituição social contraditória e conflitiva, a qual, ao mesmo

tempo em que reproduz as relações sociais, possibilita ser espaço de

construção de valores e idéias que permitem a formação e constituição de

uma sociabilidade, possibilitando o grupo familiar criar padrões de

comportamento e cultura.

Nessa perspectiva, retomando Netto (1993), a família é uma

instância historicamente situada numa sociedade determinada por outra de

maior complexidade (a classe, a nação) e, determinante de totalidade de

menor complexidade (o indivíduo) num processo estrutural e temporal.

Este entendimento de família, permitiu-me apreender as particularidades

das famílias participantes do PETI, no que se refere à formação e à

constituição de socialização que possibilita o surgimento de uma cultura

que venha a questionar o trabalho infantil imposto historicamente às

crianças e aos adolescentes pobres no Brasil.

Opondo-se à vertente marxista, para a teoria funcionalista, que

dominou o pensamento norte-americano, a família é uma instituição

fundamental na socialização do indivíduo.
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Talcott Parsons (1970) propõe o estudo da família nuclear vista

como pequeno grupo-tarefa, no qual os membros adultos desempenham

papéis altamente diferenciados, assimétricos e complementares, o que

possibilita a presença de modelos masculinos e femininos claramente

definidos.

Este grupo é muito importante, segundo o autor, no processo de

formação da personalidade infantil. O adulto masculino ou marido-pai é o

provedor do grupo, enquanto a adulta feminina desempenha papéis sociais

voltados, principalmente, para os assuntos domésticos.

A concepção de família na vertente funcionalista está calcada no

enfoque naturalista ao caracterizar a família como grupo que emerge

espontaneamente, através do desenvolvimento da vida humana,

desempenhando o papel apenas de reconhecer e legitimar a família

conforme as exigências da natureza, pois ela como instituição natural

impõe-se à coletividade, [...] já que é resultante do jogo espontâneo das

atividades humanas (PARSONS, 1970).

No âmbito do pensamento antropológico, é pensada a variabilidade,

a desnaturalização e a desuniversalização da família, a partir do estudo de

sociedades diferentes da nossa.

Sua contribuição principal está na discussão sobre o parentesco, que

regulava a organização das sociedades tribais, nas quais não havia o

Estado. O parentesco não é, segundo Bruschini, a mesma coisa que a

família, apesar de que:

Ambos tratam dos fatos básicos da vida, nascimento,
acasalamento e morte. A família é um grupo social
concreto e o parentesco uma abstração, uma estrutura
formal, que resulta de combinações de três tipos de
relações básicas: a relação de descendência (entre pais e
filhos), a de consangüinidade (entre irmãos) e a de
afinidade, que se dá pela aliança através do casamento.
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A autora coloca que qualquer sociedade se forma pela combinação

das três relações:

A variabilidade está em como se faz essa combinação. Por
exemplo, em algumas sociedades a descendência é
matrilinear, ao contrário da nossa, que é bilateral. O
casamento é dissociado da satisfação das necessidades
sexuais. Ele existe para legitimar a relação com os filhos e
não para legitimar a relação com a mulher e as relações
sexuais (BRUSCHINI, 1993, p. 60-61).

A antropologia contribui, portanto, como nos lembra Sarti (2003),

para destruir dois mitos, o da família conjugal universal e o do casamento

associado à satisfação sexual. Ao mesmo tempo, a grande contribuição da

antropologia é a de afirmar que as relações de parentesco, o casamento e a

divisão sexual do trabalho são estruturas universais, que existem em todas

as sociedades, variando apenas as formas em que se combinam.

Desta forma, para a antropologia, a família é um grupo de procriação

e de consumo, instância privilegiada em que incide a divisão sexual do

trabalho, em função da qual se determina o grau de autonomia ou

subordinação das mulheres. Bruschini (1993) afirma que a antropologia nos

fornece provas de que todas as sociedades se organizam em torno da

divisão sexual do trabalho, atribuindo ao sexo masculino a esfera pública,

que estaria associada à política, à guerra, à caça. Ao sexo feminino, a esfera

privada, ligada à reprodução e à criação dos filhos.

Com Lévi-Strauss (1980), o estudo da família ganhou impulso na

antropologia. Segundo este autor, não dá para pensar o átomo do

parentesco a partir da unidade biológica, o que leva a introduzir na análise,

a dimensão cultural ou melhor explicando, para se formar, a família precisa

de dois grupos que se casam fora do seu próprio grupo. O casamento nas

sociedades primitivas, contudo, não se originava dos indivíduos, mas dos

grupos interessados. A união entre os sexos não era assunto privado, mas

decorria de alianças estabelecidas entre as famílias, que se uniam em vez de
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competirem entre si. A proibição do incesto estabelecia uma mútua

dependência entre as famílias, obrigando-as, para se perpetuar, à criação de

novas famílias. Nesse sentido, o conjunto de regras relativas ao

relacionamento sexual, aí compreendido o tabu do incesto, era, na verdade,

a maneira de garantir que as famílias não se fechassem em unidades auto-

suficientes ou em famílias biológicas.

No campo da psicologia, a família desempenha papel fundamental na

teoria de Freud (1981). O princípio básico da psicologia freudiana é o de

que a estrutura da mente humana forma-se na infância, o que desempenhou

papel revolucionário no campo científico. Freud mostrou que a mente não é

algo previamente dado, mas sim estrutura construída na infância, através de

longo processo de formação da personalidade e de estabelecimento de

vínculos afetivos e emocionais que ocorrem dentro da estrutura familiar.

De acordo com Bruschini:

Freud exerceu grande influência sobre a corrente
funcionalista, que dele extraiu alguns dos fundamentos do
modelo de família nuclear burguesa e das relações de
dominação que ela contém (BRUSCHINI, 1993, p. 62).

Em Freud (1981), encontramos o ponto de partida para a apreensão

da família como uma complexa teia de vínculos e de emoções, que se

expressa, simultaneamente, através do ódio e do amor. Os estudos da

família já não podem analisar as relações familiares sem levar em conta o

nível psicológico das relações sociais que se passam em seu interior.

No campo da psicologia, Wilhelm Reich (1977), que concentrou as

suas preocupações na questão da repressão sexual e da educação

autoritária, que encontram na família monogâmica seu viveiro mais

adequado, acabou por defini-la como fábrica de ideologias autoritárias e

de estruturas conservadoras.

O referido autor buscava mostrar, através da sua obra, que:
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A Psicologia de massa do facismo, de 1933, mostra como a
articulação entre as relações capitalistas de produção, por
um lado, e a religião, a repressão sexual, a hierarquia social
e a família autoritária, por outro, produz uma estrutura
caracterial predisposta a sujeição autoritária
(CANEVACCI, 1981, p. 141).

Assim, Reich critica a instituição do casamento monogâmico, que se

baseia em interesses econômicos, e propõe, em seu lugar, o predomínio de

relações sexuais fundadas no real interesse sexual, na atração e no afeto

entre os parceiros – e esta nova forma de relação, sem duração definida

nem necessariamente monogâmica, seria possível apenas em sociedade na

qual houvesse independência material para a mulher e educação para os

filhos, assegurada pelo Estado (REICH, 1977, p. 39).

Na verificação das primeiras indicações das formas de organização

familiar no Brasil não se pode deixar de fazer referência aos trabalhos de

Gilberto Freyre (2001) e Oliveira Vianna (1987).

Nessas notáveis contribuições as pesquisas que se seguiram à sua

produção terminaram retomando seu pensamento seja para contestá-lo, seja

para ampliá-lo. As posições de recusa de sua figura-modelo enriqueceram

sobremaneira a literatura brasileira e serviram para situar a família como

ramo específico de conhecimento e pesquisa.

Em sua obra mais importante, bem como em seus livros

subseqüentes, Freyre tenta dar conta do perfil da família patriarcal

brasileira no período colonial e nos períodos posteriores. Expressa suas

reflexões no que tange ao patriarcado, na sua obra Casa Grande e Senzala,

quando afirma que:

A casa grande completada pela senzala representa um
sistema econômico, social e político: de produção (a
monocultura latifundiária); de trabalho (a escravidão); de
transporte (o carro de boi, o bangüê, a rede, o cavalo); de
religião (o catolicismo de família com capelão subordinado
às famílias pater, culto aos mortos, etc); de vida sexual e de
família (o patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e
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da casa (o tigre, a touceira de bananeira, banho de rio, o
banho de gamela, o banho de assento, o lava-pés) de
política (o compadrismo). Foi ainda fortaleza, banco,
cemitério, hospedaria, escola, santa casa de misericórdia
amparando os velhos e as viúvas, recolhendo órfãos
(FREIRE, 2001, p. 49).

A família patriarcal instala-se nas regiões de imensas unidades

agrárias de produção – engenhos de açúcar, fazendas de criação ou de

plantação de café – e mantém-se por meio da incorporação de novos

membros, preferencialmente parentes, legítimos ou ilegítimos, a extensos

clãs que serviam para garantir seu poder. A estrutura econômica de base

agrária, latifundiária e escravocrata do Brasil colonial associada a outras

condições, tais como a descentralização administrativa local, a excessiva

concentração fundiária e a acentuada dispersão populacional – determinou

a instalação de uma sociedade paternalista, na qual as relações de natureza

pessoal se tornaram importantes.

A estrutura doméstica patriarcal caracterizava-se pela importância

central do núcleo conjugal e da autoridade masculina, retratada na figura

do patriarca, chefe ou coronel, dono do poder econômico e do mando

político. Contava com rígida e hierárquica distribuição de papéis, além de

identificar-se, também, pelo controle da sexualidade feminina e pela

regulamentação da procriação, com vistas à obtenção da herança e da

sucessão. Os casamentos, via de regra, realizavam-se pela conveniência da

celebração de alianças entre grupos econômicos. Nesse cenário, aos

homens era permitida a busca de satisfação sexual fora do casamento,

fazendo aparecer situações de bastardia.

Na verdade, a matriz da família patriarcal, com sua ética implícita

dominante, divulgou-se por todas as outras formas de organização familiar,

tanto na família dos escravos e dos homens livres, quanto na família

conjugal moderna.
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Desse modelo hierárquico, os papéis familiares – de gênero e de

idade – são definidos em termos complementares, envolvendo relações de

direito e deveres recíprocos.

Nesse sentido, o modelo de estrutura familiar, normalmente

chamado patriarcal, confunde-se com a própria história da família

brasileira. Oliveira Vianna compartilhava do pensamento de Gilberto

Freire. Ressalta que a preponderância da vida familiar influía

consideravelmente sobre o caráter e a personalidade da nobreza rural,

transformando-a em uma classe doméstica, pelo temperamento, hábitos e

moralidade.

Vianna (1987) situa a família fazendeira, tal como aparece no século

XIX, como a mais bela escola de educação moral do povo brasileiro.

Acredita que a organização dessa família distingue-se marcadamente da

organização da família plebéia rural. Nesse passo, aponta como princípio

dominante da formação desta última, a mancebia, a ligação transitória e a

poliandria difusa, características diretamente relacionadas à dissolução do

poder do pater famílias.

Quanto à década de 1930, tendo em conta a entrada e, sobretudo, a

concentração de imigrantes em determinadas regiões do Brasil, o autor

propõe uma metodologia para avaliar se estes estrangeiros e seus

descendentes estão participando ou resistindo à miscigenação  formação

de famílias heterogêneas ou de famílias homogêneas, respectivamente. Na

mencionada década, registra, ainda, que ela caracteriza-se pelo conjunto de

propostas e de políticas visando à constituição de uma família capaz de

promover o aprimoramento físico e moral da raça, sinônimo de povo, e o

correlato fortalecimento da nação. A preocupação fundamental de Oliveira

Vianna tem por base a identificação da nação como povo homogêneo no

plano cultural, compreendida a língua, os valores, os costumes etc.
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Antônio Cândido comungando das idéias de Gilberto Freire e de

Oliveira Vianna, destaca que a família patriarcal é o tipo de família que

existiu no Brasil do século XVI ao XIX, e  da qual deriva toda a formação

social do país.

Cândido (1951) caracteriza a família brasileira como um vasto grupo

de parentes, compreendendo dupla estrutura: uma legal, regida por padrões

de interesses e voltada para a conservação do patrimônio; outra regida por

padrões afetivos, regulando a vida de extenso grupo doméstico que inclui,

além de pai, mãe e filhos, parentes, empregados, escravos e mais uma larga

periferia de trabalhadores livres, ligados pelo trabalho à vida da fazenda.

Trata-se de família extensa do tipo patriarcal, isto é, na qual predomina a

autoridade do pai ou patriarca.

As transformações acontecidas no século XIX, com o surgimento da

realidade urbana e início da industrialização, para Antônio Cândido essas

mudanças são assinaladas como determinantes para provocar a passagem

da família patriarcal para o modelo nuclear, com destaque para as funções

afetivas. Assim, a família patriarcal, foi paulatinamente substituída pela

família nuclear urbana, sem, entretanto, deixar de lado sua orientação

patriarcal.

Com a transformação da vida rural e a crescente urbanização do

sistema econômico, decai a família patriarcal. No final do século XIX,

ainda em contexto predominantemente latifundiário e escravagista, o

modelo de família construído na Europa, no seio da burguesia, foi

introduzido no Brasil.

A família burguesa tinha a forma nuclear, reduzida ao pai, à mãe e

aos filhos, organizada hierarquicamente ao redor de rígida divisão sexual

de papéis, e nela competia ao homem a responsabilidade pelo sustento da

família e, à mulher, a educação dos filhos e os cuidados com o lar. Este

modelo instituiu padrões de educação dos filhos e devotou importância à
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privacidade e à intimidade nas relações entre pais e filhos. A higiene, a

disciplina, as emoções, a domesticidade, o amor materno e o amor

romântico tornaram-se valores basilares à manutenção desse peculiar

modelo de estruturação.

Já Sérgio Buarque de Holanda (1995) trata o patriarcalismo da

sociedade colonial de forma crítica, quando coloca que ele provocou e

ainda provoca desequilíbrios sociais e políticos, mesmo depois que o

domínio rural entrou em declínio. Dentro dessa concepção familista-

pratiarcal, na procura do elo entre a instituição social e a instituição

política, tornava-se difícil os senhores patriarcais detentores de posições

políticas compreenderem a distinção entre o domínio do privado e do

público. Assim, o autor trata a família como instituição fundamental, com

função normativa e reguladora, permeando todas as atividades sociais e

políticas, que abrange dependentes de sangue, de compadrio e de

subordinação econômica.

A forma de pensar a família patriarcal era decididamente a forma

dominante de instituição social e também política. Com certeza, não

consegue ser a única em termos de ordenamento social, uma vez que com

ela competiam as leis e a burocracia polarizada, que correspondiam à

ordem institucional da sociedade. Não se pode negar que o modelo

patriarcal, enfim, tenha exercido sua dominação, além de ser possuidor de

expressiva visibilidade social, em razão do seu poder e da capacidade dos

seus elementos em exercerem o controle dos recursos desse poder no meio

social. Torna-se visível, portanto, que o padrão de família exposto por

Gilberto Freyre, Oliveira Vianna, e Antônio Cândido, de alguma forma,

deixou fortes resquícios na sociedade brasileira.

Cyintia Sarti (2003), em sua reflexão acerca da família pobre

brasileira, expressa que o modelo patriarcal aparece de forma expressiva.

A partir da referência empírica, a autora buscou analisar a noção de família
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como ordem moral18 entre os pobres, referência para pensar o mundo onde

se situam, e como esta se articula diante da sua condição social,

configurando uma maneira de responder a ela. Em outros termos, a autora

buscou a raiz da noção de família atual, em seu universo simbólico, nas

condições particulares em que vivem as pessoas e na história da qual são

herdeiras.

Sarti (2003) observa que a família pobre é estruturada como grupo

hierárquico, seguindo um padrão de autoridade patriarcal, cujo princípio

básico é a primazia do homem sobre a mulher, dos pais sobre os filhos e

dos mais velhos sobre os mais novos. Em consonância com este modelo

familiar, a organização doméstica é baseada no princípio da tradicional

divisão sexual, em que o homem é o provedor e a mulher, a dona-de-casa.

Dentro desse modelo hierárquico, os papéis familiares  de gênero e de

idade  são definidos em termos complementares, que envolvem relações

de direito e deveres recíprocos.

Uma outra característica dessas famílias seria sua configuração

como rede (diferentemente das famílias nucleares burguesas, que se

organizam em núcleo), envolvendo um sistema de obrigações morais que

sustenta e legitima seu processo de individuação e o ampara através de

uma rede familiar mais ampla. As relações com os parentes de sangue

ocorrem somente se estes estiverem inseridos no sistema de obrigações

morais e, assim, a noção de obrigação se sobrepõe à idéia de parentesco

(idéia esta bastante valorizada na família nuclear burguesa).

O valor do trabalho se define dentro de uma lógica em que conta não

apenas o cálculo econômico, mas o benefício moral que retiram dessa

atividade.

Nessa direção, Sarti analisa que:

18 A moralidade neste estudo, segundo Sarti, significa não fazer nenhum julgamento de valor “bom ou
mal”, a ordenação moral que fazem os pobres do mundo social, mas buscar compreender qual é a
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A potencialidade para trabalhar, transformada em
mercadoria a ser vendida em troca de salário no sistema
capitalista de produção, que corresponde, na análise de
Marx, à noção de força de trabalho, é, para os
trabalhadores, a sua disposição e força concebidas como
dádivas divinas, como fazendo parte da ordem da natureza.
A disposição para o trabalho, já é em si uma graça, é
complementada por outra graça, a da boa vontade para
aprender (SARTI, 2003, p. 91).

A associação do trabalho com o mundo da ordem, tornando-o fonte

de superioridade moral, leva também a família a valorizar o trabalho dos

filhos. Assim como o do homem e o da mulher, o trabalho dos filhos faz

parte do compromisso moral entre as pessoas na família. Assim, o trabalho

de crianças e adolescentes faz parte do próprio processo de socialização na

família, no qual dar, receber e retribuir constituem regras básicas de suas

relações. Sarti também identifica que, do ponto de vista dos pais, o

trabalho dos filhos tem o sentido de uma proteção contra os riscos e os

descaminhos do mundo da rua [...], afastando os fantasmas da droga e da

criminalidade (SARTI, 2003, p. 104).

A freqüência à escola é muito valorizada, antes de tudo, pelo valor

atribuído à educação como marca de distinção. A autora descreve que a

família cujos filhos não freqüentam a escola é vista como socialmente

inferior perante o grupo social. Por outro lado, ter os filhos na escola

também pode ser forma de manter as crianças fora da rua, evitando as más

influências.

Nos resultados da pesquisa de Avaliação do PETI, identificam-se

concepções semelhantes aos resultados da pesquisa de Sarti sobre o

significado do trabalho e da educação para as crianças. Para as famílias

entrevistadas, a escola é dotada de importância fundamental na vida dos

filhos, pois além de possibilitar o acesso à cultura letrada, permite a

interpretação que os sujeitos envolvidos fazem de sua experiência e de seu cotidiano de vida, expressa em
sua normas e valores. (Cf. SARTI, 2003).
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aquisição de regras de conduta pessoal, fortalecimento do senso de

responsabilidade. Quanto ao trabalho, a maioria é contra o trabalho infantil

penoso, insalubre, que causa acidentes e mutilações, provocando cansaço e

prejudicando a vida futura dos filhos, mas, alguns entrevistados admitiam

também, que as crianças deveriam participar dos trabalhos domésticos,

considerando que a realidade de vida dos filhos exige que eles devem ter

responsabilidades associadas à formação moral e ao caráter das crianças.

Sarti (2003) identificou que as famílias pobres, apesar de

reproduzirem estruturas e comportamentos da família colonial patriarcal,

presentes na formação da família brasileira como padrão de autoridade

patriarcal19, com forte hierarquia entre pais e filhos, a tradicional divisão

sexual entre homem e mulher com seus papéis definidos (homem provedor

e mulher dona de casa), apresentam características que as diferenciam da

família nuclear burguesa, quando não apresentam uma estrutura de núcleos

familiares individualizados, mas  organizados como rede, como ficou dito

anteriormente.

A diversidade de conceitos sobre família, descritos por diferentes

correntes de pensamento teórico, indica que a família ora é tratada como

núcleo de procriação, cujas funções primordiais são a formação da

personalidade dos indivíduos e a socialização primária das crianças

(perspectiva psicológica); ora é considerada como unidade básica de

produção com papéis sexuais bem definidos (perspectiva antropológica); e

ora, ainda, é vista apenas como unidade de consumo e reprodução física e

19 O modelo de família patriarcal decorreu da transposição, para os trópicos brasileiros, de padrões
culturais portugueses que impuseram seu domínio na colônia, subjugando os indígenas e, mais tarde, os
escravos e negros. Os portugueses foram destruindo formas familiares próprias desses grupos. Nos
engenhos de cana dos séculos XVI e XVII, a estrutura doméstica patriarcal, cujo retrato clássico foi
traçado por Gilberto Freyre, caracterizou-se pela importância central do núcleo conjugal e da autoridade
masculina, consubstanciada na figura do patriarca, chefe ou “coronel”, dono de poder econômico e mando
político. Como descrita por Gilberto Freyre, a família patriarcal era um extenso grupo composto pelo
núcleo conjugal e sua prole legítima, ao qual se incorporavam parentes, afilhados, agregados, escravos e
até mesmo concubinas e bastardos, todos abrigados sob o mesmo teto, na casa grande ou na senzala.
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social dos seres humanos que através de suas relações reproduzirão a

ordem social (perspectiva marxista).

Dentro da perspectiva marxista, existe outra concepção da qual

comungo, que analisa a família como instituição social contraditória e

conflitiva, na qual, ao mesmo tempo em que se reproduzem as relações

sociais, torna-se possível instituir espaço de construção de valores e idéias

que permitem a formação e constituição de uma sociabilidade,

possibilitando ao grupo familiar criar padrões de comportamento e cultura.

Como afirmei anteriormente, no discurso estatal das políticas sociais

de assistência e transferência de renda, as famílias ganham, no Brasil, o

reconhecimento de uma instituição com função social definida. É por meio

da família, conforme a caracterização de cada programa em particular, que

essas políticas atingem seu público-alvo (crianças e adolescentes) e o

integra em outras políticas, a exemplo da saúde, da educação, do lazer,

entre outras. Essa mediação da família é um traço comum a todos esses

programas.

Para o PETI, a família é tratada como uma unidade nuclear

eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuem laços

de parentesco, formando um grupo doméstico vivendo sob o mesmo teto e

mantendo sua economia pela contribuição de seus membros (MPAS/

Manual Operacional do PETI, 1999).

A família, enquanto núcleo fundamental da sociedade é, sob a ótica

do Programa, o lugar por excelência de proteção e inclusão social. Nesse

contexto, os serviços e ações assistenciais dirigidas às famílias devem

favorecer o fortalecimento dos laços familiares, oportunizar a criação de

espaços de socialização e construção de identidades e permitir, ainda, que

o grupo familiar se perceba como ente participativo e sujeito de direitos

aos bens e serviços produzidos pela comunidade.
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Nessa direção, a política de assistência social deixa de ser mera

política de compensação para transformar-se em política de proteção e de

inclusão social voltada à família e à comunidade que, como espaços de

práticas transformadoras, precisam de apoios direcionados ao maior e

melhor usufruto de bens e serviços indispensáveis à garantia de qualidade

de vida. O trabalho direcionado ao grupo familiar segundo o Manual

Operacional do Programa, deve desenvolver-se em interface com os

serviços das demais políticas públicas, compreendendo ações tais:

Apoio sócio-educativo; serviços comunitários de apoio
psicossocial, e de ampliação do universo cultural; serviço
de pronto atendimento assistencial; complementação de
renda familiar e programas de geração de emprego e renda
(MPAS, Manual Operacional do PETI, 1999).

Segundo a sua proposta, essas ações devem ser realizadas de forma

articulada com o objetivo de fortalecer a autonomia dos sujeitos e garantir

o uso dos bens e serviços disponíveis. Na verdade, porém, poucos desses

serviços propostos pelo Manual funcionavam nas três regiões, na ocasião

da pesquisa. As declarações das famílias vieram na direção de que os

municípios realizavam o pagamento da bolsa normalmente com atraso.

Quanto aos serviços de apoio sócio-educativo, havia as reuniões, nas quais

os pais eram informados sobre os direitos fundamentais do Estatuto da

Criança e do Adolescente, tal o direito à educação, à saúde, à alimentação,

ao lazer, à cultura etc., e igualmente eram tratados os assuntos relacionados

com o desempenho e aprendizagem das crianças na escola e na jornada

ampliada. A temática do trabalho infantil, seus determinantes sócio-

econômicos e políticos não eram abordados nas reuniões e os programas de

geração de emprego e renda também não existiam.

Mesmo assim, as informações transmitidas nesses encontros, de

alguma maneira, ampliaram o universo cultural dessas famílias quando

expressavam que já não aceitavam que seus filhos trabalhassem em
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atividades degradantes como no corte da cana, na casa de farinha etc.,

assegurando que fariam todos os esforços para acompanhar a

aprendizagem dos filhos na escola e projetavam qualidade de vida

diferente da que eles experimentam até hoje.

O Estatuto da Criança e do Adolescente  assim como a Constituição

Federal, no seu artigo 227, entendem a família como a instituição

privilegiada da proteção, da afetividade e da socialização, passando a ser

considerado direito de toda a criança e adolescente, a criação e a educação

no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, desde

que assegurada a convivência familiar e comunitária.

Como expressei anteriormente, desde as décadas de 30 e 40 do

século passado, o Brasil tratava de organizar uma política para a família

por meio de medidas concretas que deveriam incidir sobre as famílias já

formadas. O esforço de organização da família estava referido no

fortalecimento físico e moral da raça e no engrandecimento da nação.

Naquele projeto não havia lugar para os indivíduos, ou a individualização

só ocorria em razão do pertencimento à ordem familiar.

Ana Maria Fonseca coloca que, diferentemente da situação daquela

época, na última década do século XX, o tema família se apresenta com

sentido distinto, qual seja, o de fazer casar o direito legalmente assegurado

 a educação  com o exercício do direito. A educação no Brasil, continua

a autora, é um direito virtual: as crianças das famílias pobres apresentam

altas taxas de evasão e repetência e poucos anos de escolaridade. Nesse

sentido, os programas de renda mínima, a exemplo do PETI, procuram

aproximar o direito à educação do exercício do direito, condicionando o

pagamento do benefício à freqüência escolar, ou seja, exigindo que os pais

ou responsáveis pelas crianças cumpram seu dever. Desse modo,

acrescenta Fonseca, os programas sociais têm por objetivo reduzir as

desigualdades sociais por meio da ampliação dos anos de escolaridade das
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crianças e dos adolescentes das famílias pobres, propiciando, por esse

caminho, a capacidade futura de geração de renda. O complemento de

renda oferecido pelos programas pretende aliviar as privações do presente

e criar a possibilidade de que, no futuro, pelo acesso à educação,

principalmente, as crianças e os adolescentes dessas famílias possam sair

da condição de extrema pobreza (FONSECA, 2000, p. 177).

Mesmo com a extrema seletividade de suas ações, o Programa tem

garantido a única possibilidade de acesso às condições básicas de

sobrevivência para as famílias beneficiárias. Para a concessão da bolsa, o

Programa exige o estabelecimento de contrapartidas a essas famílias. Entre

essas requisições encontram-se as matrículas das crianças e adolescentes

na escola, a retirada da criança e do adolescente do trabalho penoso, visita

ao posto de saúde, participação dos pais em atividades na escola etc.

A partir da exigência dessas contrapartidas, segundo a pesquisa nas

três regiões demonstrou, todas as crianças cadastradas nos Municípios

foram matriculadas nas escolas, o índice de freqüência encontrava-se

acima de 70%, com redução do índice de evasão escolar de 74% e a

suspensão do trabalho infantil (UFPE, DSS, Relatório da 2º Missão

Técnica, 2001). Esses números mostram o potencial do Programa em

garantir o mínimo de acesso, principalmente das crianças e famílias, tanto

a produtos de necessidade básica para a sobrevivência, quanto a serviços

públicos aos quais não tinham acesso, mormente no que tange à garantia

aos serviços de educação básica para os filhos.

Por outro lado, as contrapartidas também responderam ao interesse

do poder público em legitimar-se perante organismos que defendem os

direitos sociais das crianças e dos adolescentes, como a OIT e a UNESCO,

criando para isso estratégias que unem a concessão da renda mínima a

requisitos obrigatórios que visam a aumentar o número das crianças

matriculadas na escola, a aumentar a erradicação do trabalho infantil, a
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diminuir a subnutrição etc., e, com isso, minimizar os números que

historicamente afetam o Brasil, no que diz respeito ao crescimento da

desigualdade social e da miséria. Contudo, sabe-se que a superação da

desigualdade social e da miséria depende de mudanças afetas ao mundo da

produção e do trabalho mediadas pela intervenção social do Estado, sem as

quais não haverá superação no horizonte da prática social dessas famílias.

3.2 A experiência cotidiana como processo de formação da

socialidade das famílias.

Para se compreender a dinâmica e o processo de reprodução dos

homens particulares, é preciso observar a instância e o lugar em que estão

inseridos.

Para Agnes Heller, essa reprodução se dá no cotidiano familiar que é

o conjunto de atividades que caracterizam a reprodução dos homens

particulares, os quais, por sua vez, criam a possibilidade de reprodução

social (HELLER, 1987, p. 19). Para a autora, o homem nasce inserido em

sua cotidianidade. O homem aprende no grupo (por exemplo, na família,

na escola, em pequenas comunidades) os elementos da cotidianidade,

como deve levantar e agir por sua conta; ou o modo de cumprimentar ou

ainda como se comportar em determinadas situações etc. Assim, para

Heller, as assimilações das coisas e dos comportamentos são sinônimas de

assimilação das relações sociais, que se iniciam nesses grupos.

Heller (1987) mostra que é na esfera da vida cotidiana que se

plasmam as relações sociais. Segundo a autora, as relações sociais são a

substância da história, como a história é a substância da sociedade, não

havendo, portanto, corte entre o cotidiano e a história.

Nesse sentido, o cotidiano é entendido pela autora como uma esfera

muito particular da história, na medida em que configura o espaço onde se
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dão as relações sociais, o espaço onde se desenrola a existência humana. A

família tem um espaço, e um papel muito importante, pois é a instituição

fundamental, segundo Heller, para o existir humano e para a objetivação

do ser.

Assim, é na experiência cotidiana da família que o indivíduo coloca

em funcionamento todos os seus sentidos, toda a sua capacidade

intelectual, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões,

ideologias. Dessa maneira, são partes orgânicas da vida cotidiana, a

organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a

atividade social sistematizada etc (HELLER, 1987, p. 17).

Nesses termos, toda sociedade tem uma vida cotidiana e todo

homem, seja qual for seu lugar ocupado na divisão do trabalho tem uma

vida cotidiana. No entanto, isto não quer dizer, de nenhum modo, que o

conteúdo e a estrutura da vida cotidiana sejam idênticos em toda a

sociedade e para todas as pessoas (HELLER, 1987, p. 19).

Assim, a atividade individual é, poucas vezes, completamente

individual. Em geral, é uma projeção das aspirações e dos interesses de

uma camada ou classe. Até mesmo os:

Juízos de pensamento objetivamente representam os
interesses da camada ou classe a que pertence o indivíduo
e, desse modo, facilitam a esse a orientação ou a ação
correspondente às exigências cotidianas da classe ou
camada em questão (HELLER, 1985, p. 32).

Mas, o homem, segundo Luckács e Heller, não é só sobrevivência e

singularidade. O homem é, ao mesmo tempo, singular e genérico. Apenas,

na experiência cotidiana este ser genérico, co-participante do coletivo, da

humanidade, encontra-se em potência nem sempre realizável. Portanto, a

vida cotidiana, de todas as esferas da realidade (família, escola etc), é

aquela que mais se presta à alienação.

De acordo com Heller, a alienação existe quando:
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Ocorre um abismo entre o desenvolvimento humano-
genérico e as possibilidades de desenvolvimento dos
indivíduos humanos, entre a produção humano-genérica e
a participação consciente do indivíduo nesta produção. O
capitalismo moderno aprofundou este abismo
desmesuradamente (HELLER, 1987, p. 38).

Luckács e Heller propõem algumas possibilidades de suspensão

deste cotidiano alienado, através do trabalho, da arte, da ciência, da moral.

Tais suspensões é que permitiriam a passagem do singular ao humano

genérico.

Na suspensão (da heterogeneidade) da cotidianidade, o indivíduo se

instaura como particularidade, espaço de mediação entre o singular e o

universal, e comporta-se como inteiramente homem.

Quanto mais intensa é a motivação do homem pela moral,
isto é, pelo humano-genérico, tanto mais facilmente sua
particularidade se elevará (através da moral) à esfera da
genericidade, ou seja, quanto maior é a importância da
moralidade, do compromisso pessoal, da individualidade e
do risco (que vão sempre juntos) a decisão eleva-se acima
da cotidianidade e tanto menos se pode falar de uma
decisão cotidiana (HELLER, 1987, p. 24).

No entanto, Heller coloca que não é possível distinguir, de modo

rigoroso e inequívoco, entre as decisões e ações cotidianas e aquelas

moralmente motivadas. A maioria das ações e escolhas tem motivação

heterogênea; as motivações particulares e as genérico-morais encontram-se

e se unem, de modo que a elevação acima do particular-individual jamais

se produz de maneira completa nem jamais deixa de existir inteiramente,

mas ocorre geralmente em maior ou menor medida. E conclui que não há

uma muralha chinesa entre as esferas da cotidianidade e da moral

(HELLER, 1987, p. 24-25).

Por isso Heller coloca que a suspensão não é fuga, é o circuito pelo

qual se sai dela e a ela se retorna de forma modificada. A medida em que
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estas suspensões se tornam freqüentes, a reapropriação do ser genérico é

mais profunda e a percepção do cotidiano fica mais enriquecida.

Assim, o retorno após a suspensão supõe a alternativa de um

indivíduo mais enriquecido e mais crítico, justamente porque alçou à

consciência humano-genérica.

Netto, por sua vez, considera que a dialética cotidianidade/suspensão

é a dialética da processualidade da constituição e do desenvolvimento do

ser social (NETTO, 1987, p. 70).

Como podemos ver, a experiência cotidiana, além de ser o espaço de

reprodução, alienação, é também o espaço de enfrentamento e

possibilidades de transformação.

A interlocução com Agnes Heller (1987) possibilitou-me

compreender a real dimensão do cotidiano, situando-o no espaço

contraditório e complexo, no lugar de reprodução das relações sociais,

mas, paradoxalmente, também no lugar de resistência e questionamento da

realidade.

Assim, esse conceito, permitiu-me entender que é possível ocorrer

mudanças no cotidiano das experiências de vida dessas famílias do PETI

ou, até mesmo, no processo de intensa motivação, fazendo com que elas

adquiram ganhos de consciência e possibilidades de viabilizarem

transformações nos seus cotidianos. Esse processo, chamado de suspensão

do cotidiano, impõe que os sujeitos mobilizem suas energias e avancem na

compreensão de novos conhecimentos e consciência, que lhes possibilitem

avançar na superação da reprodução das relações sociais.

A esse respeito, postula Thompson (1987) que a experiência sobre o

cotidiano de vida reproduz as relações sociais em formações sociais

concretas. No entanto, admite a convivência simultânea com outra

experiência que possibilita a construção da consciência de classes.
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Na sua formulação, a experiência é o elemento mediador entre as

relações de produção e a consciência social. Indica a necessidade de

ultrapassar a experiência vivida (o cotidiano) articulando experiência

percebida (a consciência) e estrutura.

Portanto, este autor reconhece que o processo de formação das

classes é gerado nas experiências dos homens. Ele encara a experiência

cotidiana como terreno de lutas de classes. Assim, reconhece que, numa

sociedade de classe, a determinação estrutural não condiciona

mecanicamente o agir humano, pressupõe a idéia de que se, por um lado,

as estruturas objetivas têm efeito sobre a vida das pessoas, esses efeitos

não são determinados aprioristicamente, mas dependem da forma como as

pressões determinantes são manejadas pelas pessoas, a partir de sua cultura

e de seus valores.

A noção de classe é uma das contribuições mais ricas de Thompson

à tradição marxista, ao sustentar a idéia de que a classe é um conceito

histórico e não apenas categoria sociológica estática. Propõe a releitura da

noção de classe em si e classe para si em Marx, pois estabelece a distinção

entre classe como categoria histórica e classe como realidade histórica.

Para Thompson (1987), as classes são constituídas pelo conjunto de

relações entre os homens e mulheres e as condições materiais de existência

e de exploração em que se inserem; por relações de identidade

estabelecidas entre membros da mesma classe; e por relações de aliança ou

de conflito com outras classes. Portanto, existem através de relações e de

antagonismos, que moldam suas identidades. Essas relações historicamente

definidas são entendidas e trabalhadas em termos culturais (no sentido

mais amplo do termo) compreendendo desde o habitus até a ideologia (não

como falsa consciência, mas como visão de mundo).

Assim, a construção da noção de experiência de Thompson é

inseparável da visão que o autor tem de classe.
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No prefácio de Formação da Classe Operária Inglesa, Thompson

escreve20:

A classe acontece quando alguns homens, como resultado
de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e
articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra
outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se
opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada,
em grande medida, pelas relações de produção em que os
homens nasceram – ou entrarem involuntariamente. A
consciência de classe é a forma como essas experiências
são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições,
sistemas de valores, idéias e formas institucionais”
(THOMPSON, 1987, p. 10).

Nesse sentido, o autor vê a cultura como dimensão essencial na

conformação da sociabilidade, como campo de expressão da alienação e da

rebeldia, dos refúgios encontrados pelas classes subalternas para se

preservarem do castigo do trabalho, presentes no seu universo simbólico e

na organização da vida cotidiana. A cultura, sendo parte e expressão das

forças políticas em luta pela hegemonia no seio da sociedade, em

conjunturas históricas determinadas, contém elementos simultaneamente

reprodutores e questionadores da ordem.

O conceito de experiência na perspectiva thompsiana permite que

numa sociedade de classes se estabeleça a articulação entre objetividade e

subjetividade, possibilitando ao homem, através das suas ações, fazer

escolhas e, conseqüentemente, construir sua história.

Thompson (1987) também nos ajuda a compreender a relação dos

trabalhadores com a dominação, que é relação ambígua e ambivalente,

marcada tanto pela submissão e pela revolta, como pelo conformismo e

resistência.

20 Esta discussão remete ao conhecimento da existência de determinação estrutural que não condiciona
mecanicamente o agir humano enfatizado por Marx, em O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, quando
dizia: “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim
sob aquelas que se defrontam diretamente ligadas e transmitidas pelo passado” (Cf. BATALHA, 2000, p.
97).
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Segundo Iamamoto é nos limites desta ambigüidade que se organiza

a consciência na experiência da vida cotidiana. A ultrapassagem da

ambigüidade dá-se a partir da teoria crítica da sociedade e da prática

política que permitem avançar na apreensão dos fundamentos concretos da

vida social (IAMAMOTO, 2001, p. 98).

Nesses termos, o que se observa nos discursos das famílias é o

envolvimento dos responsáveis no desempenho escolar dos filhos, a

satisfação de ver os filhos freqüentarem a escola em horário integral, coisa

nunca vista no meio rural; de atribuírem à escola o principal meio de

superar a precariedade das atuais condições de vida e trabalho através do

ingresso dos filhos em profissões que garantam salário. Um outro aspecto

importante é que para as famílias a escola, além de possibilitar o acesso à

cultura letrada, permite aquisição de conhecimento e de regras de conduta

pessoal.

Para Heller (1987), essa motivação por um ideário é a possibilidade

de suspensão do cotidiano dessas famílias, pela qual a sua motivação

particular se elevará à esfera da genericidade, ou seja, o sujeito se instaura

como particularidade, espaço de mediação entre o singular e o humano-

genérico, e comporta-se como inteiramente homem no exercício da

cidadania. Isso não quer dizer que as famílias se tenham apropriado da

realidade, avançado na compreensão de novos conhecimentos e

consciência. Na verdade, através dos depoimentos, encontram-se

colocações de forma paradoxal na medida em que, a um só tempo,

reconhecem que o Programa media o exercício de direitos sociais,

humanos e de princípios éticos, tal como o direito à infância protegida, à

educação, à renda mínima de subsistência. Também se apóiam na

ideologia da ajuda e do agradecimento personalizado nas figuras dos

prefeitos e governadores e nas crenças religiosas conforme se observa na

fala de uma das entrevistadas:
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“Eu agradeço primeiramente a Deus, depois ao Presidente
da República e ao Prefeito por estar no PETI”.

Essa ideologia reflete a cultura enraizada historicamente no Estado e

na sociedade, que legitima o autoritarismo e a tutela dos dominantes e a

subalternidade dos dominados. Com a ausência das condições materiais, de

trocas culturais e sem acesso a serviços de educação, lazer e cultura, as

famílias possuem poucas informações e ferramentas para romper com sua

identidade de excluídos. Disso tratarei no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 4 O PETI E SUAS INFLUÊNCIAS NAS EXPERIÊNCIAS

COTIDIANAS DAS FAMÍLIAS
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CAPÍTULO 4

O PETI E SUAS INFLUÊNCIAS NAS EXPERIÊNCIAS

COTIDIANAS DAS FAMÍLIAS

4.1 Os impactos econômicos, sociais e culturais do Programa no

cotidiano familiar.

Na introdução da tese, explicitei as motivações que me

impulsionaram a estudar este tema, definindo os objetivos que proponho

atingir, assim como os fundamentos teórico-metodológicos utilizados para

problematizá-los. Assim, a finalidade principal deste estudo é conhecer as

interferências do PETI nas experiências cotidianas e na formação da

sociabilidade das famílias nas três regiões pernambucanas pesquisadas, e

igualmente refletir sobre a sua repercussão na formação e constituição de

nova cultura de direitos que negue o trabalho precoce como instrumento

formativo e educativo de crianças pobres.

Para atingir esses objetivos, trabalhei os dados da pesquisa avaliativa

do PETI da qual participei, no período entre 2000 a 2001, quando ele foi

identificado como o Programa governamental que apresenta característica

particular capazes de enfrentar a problemática do trabalho infantil penoso

de crianças pobres, de negar a ideologia do aprender fazendo e de incluir a

família como o principal foco de intervenção.

O dado que me chamou a atenção, durante a pesquisa, foi a

identificação de traços incipientes, mas potencialmente promissores, da

formação de nova cultura e sociabilidade das famílias beneficiárias do
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Programa na medida em que passam a perceber o trabalho infantil penoso

como instrumento negativo para a formação de suas crianças, negando a

ideologia historicamente enraizada na cultura brasileira, que é o trabalho

como meio de socialização e aprendizado da criança pobre.

No diálogo com Heller e Thompson, busquei os fundamentos

teóricos para compreender as experiências cotidianas das famílias

beneficiárias do Programa, procurando analisá-las não só como instância

de reprodução das relações sociais, mas como processo de relações que

possibilitam a homens e mulheres fazer escolhas, criar cultura e valores

gerando disposição de agir como classe.

Nas interferências do PETI na vida das famílias beneficiárias, as

principais mudanças evidenciadas no cotidiano dessas famílias dizem

respeito ao aumento significativo da renda familiar (92,2%) ocasionada

pelo recebimento da bolsa.

Isso demonstra, o quadro de miséria e agravamento das condições

econômicas em que vivem essas famílias.

Os proventos recebidos pelas famílias vêm sendo, na maioria dos

casos, destinados à satisfação de necessidades básicas que garantem a sua

subsistência, possibilitando as condições necessárias para a permanência

da criança na escola. Foi identificado aumento de consumo (42,5%), a

melhoria nas condições nutricionais da família (10,8%), investimento na

pecuária (1,4%) e na agricultura (0,4%). O aumento de consumo refere-se

a gastos com gêneros alimentícios, vestuário e material escolar. O aumento

nas condições nutricionais da família (10,8%), refere-se ao fato dos filhos

passarem a se alimentar diariamente, na escola e na jornada ampliada, com

os nutrientes necessários ao crescimento saudável da criança, bem como

passavam elas também a se alimentar melhor. Eram poucas as famílias que

investiam na pecuária (1,4%) ou na agricultura (0,4%). Na Mata Norte, em

alguns municípios em que os gestores se comprometeram com mais rigor
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com o Programa, algumas famílias investiram na criação de cabras,

bezerros ou galinhas para complemento do orçamento familiar. Só 2,6%

das famílias não perceberam mudanças, e isso talvez se deva ao fato do

Programa garantir a elas a mesma renda que recebia quando a criança

trabalhava.

Esses resultados demonstram, apesar do pequeno valor, as bolsas

modificaram a vida dos municípios que receberam o Programa. No dia do

pagamento, anunciado previamente nas cidades, o comércio se abastecia

para a venda que crescia significativamente, segundo o depoimento do

comerciante:

“No dia do pagamento do PETI a gente se sente na Feira
de Caruaru”; “a gente desmancha oito sacas de trigo em
vez de quatro”; “O pessoal que vem dos sítios recebe o
dinheirinho e sai comprando de tudo”.

Quando indagados sobre possíveis mudanças no comportamento das

crianças e dos adolescentes no relacionamento familiar, os pais

observaram maior facilidade de comunicação entre eles e os filhos,

melhoria no relacionamento entre os membros da família e entre pais e

filhos, considerando-se o universo de 67,05%. Estes fatos são explicados

em razão da melhoria no comportamento das crianças e dos adolescentes e

da diminuição das preocupações diante das dificuldades financeiras.

As famílias reconheceram atributos positivos no comportamento dos

filhos. Destacaram que os filhos estavam mais motivados para o estudo,

mais atenciosos, mais obedientes e disciplinados, menos agressivos e

demonstravam maior facilidade na comunicação. Afirmavam que o

Programa estimula os filhos a manifestarem seus pontos de vista e suas

vontades, sobretudo devido ao reconhecimento e afirmação do direito de

estudar e à negação do exercício de algum tipo de trabalho. A resposta que

não houve mudanças no comportamento dos filhos (13,6%), talvez tenha
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como causa a dificuldade de expressão das mães ou porque as mudanças

foram pouco significativas ao ponto de não ter chamado a atenção dos pais.

Algumas famílias indicaram ter ocorrido mudança de atitude com

relação à educação e ao cuidado com os filhos, demonstradas no fato de

não mais forçá-los a trabalhar e de evitar bater neles. De certa forma, esses

valores foram adquiridos com o acesso às informações que começaram a

fazer parte das experiências cotidianas das famílias, principalmente a partir

da participação no Programa e na vida escolar dos filhos.

Pode-se concluir que a intervenção sistemática de professores, monitores e

coordenadores do Programa no que diz respeito aos direitos da criança e do

adolescente vem repercutindo diretamente nas mudanças comportamentais

dos membros da família. Outra justificativa da mudança de comportamento

dos pais deveu-se, também, ao medo dos responsáveis de perderem a bolsa

se não cumprissem a exigência legal que proíbe algum tipo de violência

contra a criança e o adolescente.

Outra mudança identificada no cotidiano dessas famílias refere-se à

organização do trabalho familiar. A maioria dos entrevistados (51,1%)

afirmou não ter havido mudanças na organização do trabalho da família

pois, em função da pouca idade, os filhos não tinham obrigações

domésticas. Outras respostas que apresentaram percentuais mais

significativos foram as que se referiram à diminuição da participação da

criança e do adolescente no trabalho familiar (21,1%) e à sobrecarga de

trabalho da mãe (15,1%) (UFPE, DSS, Relatório Final do PETI, 2002, p.

42).
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Tabela 10 Mudanças na organização do trabalho infantil das famílias

beneficiárias do PETI, na Região metropolitana do Recife,

na Zona da Mata Norte e Mata Sul.

Mudanças na Organização do

Trabalho Familiar

Região Total

R.M.R Mata Norte Mata Sul

N % N % N % N %

Sobrecarga de trabalho do pai 11 3,8 12 3,8 9 3,1 32 3,6

 Sobrecarga de trabalho para mãe 40 13,8 52 16,4 43 14,9 135 15,1

 Redução de trabalho do pai 1 0,3 0 0 2 0,7 3  0,3

Redução de trabalho da mãe 7 2,4 15 4,7 9 3,1 31 3,5

Diminuição da participação da

criança e do adolescente no

trabalho familiar

57 19,7 84 26,5 48 16,7 189 21,1

Outros 3 1,0 21 6,6 8 2,8 32 3,6

 Não houve mudanças em termos de

diminuição de trabalho para as

mães

167 57,6 131 41,3 163 56,6 461 51,8

Não sabe 4 1,4 2 0,6 6 2,1 12 1,3

Total 290 262,0 317 100,0 288 100,0 895 100,0

 Fonte: UFPE, DSS, Relatório do Monitoramento e Avaliação do PETI/PE, Recife
Julho/2002.

As famílias expressaram que houve diminuição da participação das

crianças e dos adolescentes no trabalho familiar. No entanto, além de

estudar, as crianças e os adolescentes continuaram ajudando os familiares

em atividades as mais diversas, tarefas da casa (lavar e enxugar os pratos,

varrer a casa, cozinhar, lavar a roupa no rio ou em casa, apanhar lenha no

mato e água na cacimba etc); as tarefas com os familiares (tomar conta dos

irmãos menores, enquanto os adultos estão ocupados ou ausentes); tarefas

com a plantação (ajudar os pais, avós ou tios no roçado, de milho, de
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feijão, de mandioca, de limpa do mato etc); as tarefas com os animais

(apanhar capim, buscar água etc).

Pode-se perceber que, em alguns casos, não houve a diminuição da

participação das crianças no trabalho familiar, mas a (re) organização dessa

participação na família. As crianças e adolescentes continuam a manter

carga de trabalho, só que de forma a não prejudicar aos horários da jornada

ampliada e do ensino regular na escola, conforme o depoimento de uma

mãe:

“Acorda 5:30 h, bota água para o gado e vai para escola às
11:00h, pega capim e vai para jornada, à tardinha leva a
cabra na casa da avó, que fica longe”.

Em algumas famílias, houve, efetivamente, a interrupção do trabalho

das crianças, já que os pais vêm encontrando resistências da parte delas em

realizarem as tarefas por eles indicadas:

“A criança não faz mais nada, diz que está aposentada já
que hoje, ganha R$ 25,00.”

O comportamento dessa criança revela a apreensão de nova

sociabilidade, de nova cultura, negando a ideologia do trabalho precoce

quando expressa que está aposentado para o trabalho e o seu direito

enquanto criança não é trabalhar, mas estudar, realizar atividades lúdicas,

artísticas e culturais, sendo responsabilidade do Estado, da família e da

comunidade a sua proteção.

Em outros depoimentos, a família relata a interrupção direta do

trabalho remunerado da criança e do adolescente:

“Antes de entrar no PETI, ela raspava mandioca na casa de
farinha comigo (depoimento da mãe); agora a gente não
deixa eles (os filhos) fazerem nada porque as professoras
mesmo dizem que não é para eles fazerem nada. Antes do
PETI, eles rebolavam para viver, carregando até frete na
feira.”



PADILHA, Miriam – Criança não deve trabalhar 167

Cerca de 15,1% das mães responderam que houve sobrecarga no seu

trabalho, pelo fato de elas não poderem mais dispor da ajuda dos filhos em

determinadas tarefas a exemplo de plantar milho, feijão, mandioca, assim

como preparar a terra, lavar a roupa, ajudar nas tarefas de casa etc.

Paradoxalmente, outras mães responderam que a participação das

crianças e dos adolescentes no Programa não resultou em sobrecarga de

trabalho algum, ao contrário, trouxe tranqüilidade na ocupação do seu

tempo, redução do cansaço físico, quando afirmaram:

“Enquanto as crianças estão na escola eu posso procurar
emprego; melhorou para fazer o serviço de casa; as
crianças já vêm alimentadas e tomadas banho; o tempo que
ele está na escola eu não tenho que ficar atrás dele na rua.”

Resumindo, o conjunto de relatos sobre as influências do PETI na

experiência cotidiana das famílias participantes demonstrou três ordens de

mudanças: mudanças materiais, no comportamento das crianças e dos

adolescentes no relacionamento familiar e na organização do trabalho

familiar.

Quanto às mudanças materiais, foram identificados o aumento no

consumo de gêneros alimentícios, vestuário, material escolar e o aumento

de renda. Em face do agravamento das condições econômicas das regiões

pesquisadas, sabe-se que, fora o recebimento da bolsa, poucas famílias têm

algum rendimento mensal e constante. Dos trabalhadores rurais das três

regiões pesquisada, a maioria trabalha no plantio da cana de açúcar e não

tem emprego ao longo de todo ano. Para essa maioria, a bolsa é o único

rendimento.

No que se refere às mudanças no comportamento das crianças e dos

adolescentes no relacionamento familiar foi informado, nas entrevistas,

que as crianças estão mais motivadas para estudar, mais atenciosas, mais

obedientes, disciplinadas, demonstram maior facilidade de comunicação e

menos agressividades. Quanto às mudanças no comportamento dos pais,
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foi verificado que há mais interesse no acompanhamento dos filhos, na

escola, e principalmente se mostram menos violentos para com os filhos.

Quanto às mudanças na organização do trabalho familiar, foi

estabelecida reorganização familiar para se adaptar à nova situação, que foi

a obrigatoriedade dos filhos freqüentarem a escola em tempo integral, o

que ocasionou a diminuição da participação deles no trabalho doméstico. A

maior mudança verificada foi a interrupção do trabalho penoso e

desgastante das crianças e adolescentes no plantio da cana de açúcar, no

trabalho em casas de farinha e em pedreiras etc.

4.2 O trabalho infantil, educação e sociabilidade das famílias

participantes.

Na representação das famílias a respeito do trabalho infantil, foram

ressaltados dois pontos, enquanto o primeiro está associado à idéia de

serviço cansativo, duro, judiado, pesado, sujo, insalubre, expressando

autêntico castigo, porque indecente para o ser humano, cuja expressão

maior é o corte da cana-de-açúcar. O outro em contraposição, tem por

expressão maior a idéia do servicinho leve e limpo, intimamente

relacionado ao trabalho doméstico e as atividades eventuais, que não

atrapalham a freqüência à escola.

Quanto ao trabalho doméstico e às atividades eventuais, as famílias

consideravam atividades necessárias ao exercício da disciplina e

preparação das crianças e adolescentes para a vida adulta.

Adiante, analisarei as duas posições: contra o trabalho infantil

pesado, judiado, insalubre e a favor do trabalho infantil como elemento de

formação moral.
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Em princípio, é preciso distinguir o trabalho precoce, condenável,

que castra quase irreversivelmente as possibilidades de desenvolvimento

humano, daquele trabalho considerado parte natural dos deveres da vida

em família e na comunidade. Carvalho salienta que é na meninice que se

inicia o aprendizado de partilhar a vida. Nessa direção, é natural e salutar

que meninos (as) e adolescentes partilhem das tarefas domésticas

necessárias à vida em família; partilhem enquanto grupo, por exemplo, dos

mutirões de limpeza da sala de aula, da praça comunitária ou de trabalhos

na horta da escola, da comunidade (...). Estes são trabalhos partilhados,

gratuitos, dever moral, se compreendidos como co-responsabilidade com o

bem comum. Se esse tipo de atividade laboral, transfere-se para o âmbito

proibitivo, estamos retirando da criança e do adolescente oportunidades

ricas de socialização e de partilha na realização do pacto familiar ou do

bem comum (CARVALHO, 1997, p. 108-109).

A autora considera que não é trabalho salutar a situação em que as

crianças assumem a responsabilidade de cuidar da casa, dos irmãos

menores enquanto a mãe trabalha. Neste caso, é trabalho condenável

porque as exclui das oportunidades múltiplas de desenvolvimento que lhes

são necessárias.

Também são trabalhos condenados, proibitivos, aqueles que crianças

e adolescentes são forçados a realizar para contribuírem na renda familiar;

é o trabalho que os faz abandonar a escola e o brinquedo, que os faz

renunciar ao desenvolvimento de suas potencialidades.

Os posicionamentos sobre o trabalho infantil revelam sentidos e

justificativas bastante diversos na literatura, na forma de apreendê-lo, ora

apresentando elementos de negação do trabalho na condição de ajudar as

mães a cuidar dos irmãos menores, ora sedimentando-o enquanto valor

moral a ser apreendido e vivenciado desde a mais tenra idade. Essas idéias,

em muitas circunstâncias, apareceram envoltas em noções que guardam
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sentidos opostos, seja pelas concessões feitas à idade permitida para o

trabalho, seja pelo tipo de atividade exercida.

Assim, as classificações realizadas procuraram manter esforço no

sentido de agrupar e analisar os depoimentos, traduzindo o significado dos

seus conteúdos, com a preocupação permanente de preservar a lógica dos

discursos. Em virtude de sua diversidade, os discursos foram classificados

em diferentes tipos de resposta, que apontaram para certo relativismo na

forma de apreender a questão do trabalho infantil, apresentando tanto

aspectos positivos como negativos. Nestes termos, pôde-se entender que a

legitimação do trabalho infantil se expressou através da indicação moral de

formas socialmente aceitáveis desse trabalho e da condenação ética de

outras de suas expressões, tidas como incompatíveis com a infância.

Os discursos das famílias que aceitam o trabalho dos filhos fazem

parte do compromisso moral entre as pessoas, na família. A maioria dos

entrevistados analisa esse compromisso como parte de um sistema

relacional de ajuda e troca dentro da família; aos pais cabe o papel de dar

casa e comida, o que implica retribuições por parte dos filhos. O trabalho

dos filhos ou sua ajuda são, assim, forma de retribuição. Desse modo, o

trabalho infantil, para as famílias pobres, segundo Sarti (2004),

corresponde, então, a um padrão cultural no qual são socializadas as

crianças, não se opondo necessariamente à escola, mas devendo

complementá-la.

Em outros termos, o valor para as famílias pobres, do trabalho dos

filhos, faz parte do próprio processo de socialização no qual dar, receber e

retribuir constituem as regras básicas de suas relações (SARTI, 2004, p.

106).
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4.2.1 Argumentos contra o trabalho infantil:

A maioria das famílias colocou-se contrária ao trabalho precoce, nas

três regiões. Nesse sentido, foram indicados vários argumentos contrários,

como a necessidade de permanência dos filhos na escola (59,97%); os

danos físicos e morais causados pelo trabalho (23,47%); o sofrimento e a

violência a que se submetem os filhos ao trabalhar no pesado (5,01%); a

obrigação da família com a manutenção dos filhos (4,26%); os aspectos

legais relacionados à proibição do trabalho e à proteção da criança (7,23%)

(UFPE, DSS, Relatório Final do PETI, 2002, p. 48).

a) Permanência na escola

O conjunto de opiniões que expressa discordância na realização do

trabalho infantil apresenta, em sua grande maioria, a noção de que a

condição de estar na escola e aprender se contrapõe ao trabalho, sob a

alegação de que é preciso estudar.

Nessa linha de entendimento, a escola é dotada de relevante

importância no que se refere à transmissão e à ampliação dos horizontes da

cultura, é meio de diversificar as experiências e os relacionamentos, de

educar para o mundo e de ensinar as regras e normas de sociabilidade não

aprendidas junto à família. A sabedoria e a cidadania – estudar para saber,

estudar para ser cidadão de bem – são referências também adquiridas na

passagem pela escola. É atribuída à escola, também, a função de repassar

para as crianças uma conduta moral, livrando os filhos das más influências,

da marginalidade e da malandragem ou, em termos mais precisos, é

melhor estar na escola para não cair nas drogas ou fazer coisa errada

pela rua.

Para os pais, é a escolaridade que permitirá aos filhos um futuro

melhor, capaz de fazê-los superar as condições de trabalho e de vida a que
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estão submetidos. Quando creditam à escola essa ruptura com a reprodução

das suas condições de vida, os pais o fazem levando em consideração a sua

experiência. Segundo relato de alguns entrevistados, a falta de leitura

impede conseguir melhores empregos ou galgar posições de maior

prestígio social. Assim, o trabalho principal de uma criança é o estudo e,

como que reproduzindo o slogan, lugar de criança é na escola.

Segundo Neves, os pais projetam a superação dos males que os

afligem em face da precariedade de recursos materiais e simbólicos. Por

conseqüência, o processo de investimento no aumento da escolaridade dos

filhos é o de autonomia frente aos pais (NEVES, 1999, p. 168).

Este ideário das famílias em relação ao papel da escola na vida dos

filhos permite supor que, para eles, é a escolarização que irá fazer a

passagem para uma vida melhor, razão por que investem todos os seus

esforços para quebrar as barreiras do presente e para ampliar as

possibilidades futuras. A escola representa ainda, no plano individual,

experiência de resgate da dignidade perdida e de aposta nas gerações

futuras. Como exposto na justificativa do Programa, a proposta é interferir

positivamente na ruptura da reprodução geracional da pobreza. Este

sentido polêmico, sob diversos aspectos, estaria sendo absorvido pelas

famílias e estimulando o surgimento de uma cultura à base da crença de

que, por si só, a educação e a escolarização assegurariam mudanças de tal

vulto na reprodução social. Em outras palavras, não há, por parte das

famílias, uma visão crítica do Estado, mas uma visão de que o Programa

irá interromper a reprodução geracional da pobreza através da educação.

Com essa lógica, segundo os entrevistados, o trabalho dos filhos

compromete a realização desse ideário, já que o desgaste provocado pelo

trabalho, além de impedir a freqüência à escola, desmotiva os filhos para o

estudo e dificulta a aprendizagem segundo os depoimentos:
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“Criança não pode trabalhar porque esquece de estudar,
termina se entusiasmando pelo dinheiro; o trabalho sempre
atrapalha os estudos. Meu estudo foi o cabo da enxada...
agora eu não quero esse futuro para os meus filhos; é
melhor que estudem para dar lição aos pais, que não
sabem” (UFPE, DSS, Relatório do PETI, 2002, p. 49 e 50).

Aspecto importante identificado nas respostas das famílias é o que

afirma que o aumento da escolaridade pelos filhos é parte dos projetos dos

pais, no sentido de viabilizar a superação das suas condições precárias de

vida. Os pais projetam nos filhos a superação dos males que os afligem em

face da escassa apropriação de recursos materiais e simbólicos que

vivenciaram. Ou seja, transferem para eles parte complementar do projeto

de suas vidas, reconhecendo a impossibilidade de sua própria mudança de

posição social.

A grande maioria das mulheres/mães participantes, como suas

próprias mães, nunca foi à escola e integra o grande contingente de

analfabetos do Estado. Para seus pais e avós, mulher que estudava não

obedecia, ficava muito exigente, sabida demais. A isso se acrescentava a

distância das escolas, na zona rural, e a escassez delas, diferentemente do

que ocorre hoje, quando o número de escolas é bem maior e bem menos

distante dos lugares de moradia, e as prefeituras, por vezes, ainda

disponibilizam ônibus para o deslocamento dos estudantes. Boa parte

dessas mulheres sente mágoa dos pais, atribuindo sua  permanência na

condição de pobreza e de dependentes de maridos ou pais, à falta de estudo

(DUQUE-ARRAZOLA, 2004, p. 200-201).

No curso da pesquisa, verificou-se, na maioria dos municípios

visitados, a implantação ou elaboração de propostas pedagógicas que

norteavam a organização do ensino dentro da perspectiva da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e dos Parâmetros

Curriculares Nacionais – PCN’s, para identificar os fundamentos, o
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conteúdo e a direção sócio-pedagógica e metodológica das atividades

realizadas nas escolas e nos núcleos do Programa.

A concepção de escola, de acordo com a atual Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional – LDB, alarga a visão educativa para além

dos bancos da escola. Ela traz a concepção mais universal da educação

básica, porque aponta para mais do que uma concepção utilitária, estreita e

primária dominante em nossa tradição. Sobre reconhecer os vínculos entre

o tempo de escola e os processos formativos mais amplos, a nova LDB,

segundo Miguel G. Arroyo (1998), incorpora também concepção mais

ampla de educação escolar com desenvolvimento pleno do educando.

É essa visão global, que construiu ao longo da história, a concepção

universal de educação, compreendida como:

Universal não apenas no sentido de todos para todos, mas
de dar conta da universalidade, pluralidade,
omnilateralidade das dimensões humanas e humanizadoras
a que todo indivíduo tem direito por ser e para ser humano.
Essa universalidade da ação educativa é a concepção
universal da paidéia, do humanismo renascentista, da
ilustração, do socialismo utópico e científico, dos
movimentos sociais, trabalhista, feminista, negro, pela
igualdade e diversidade, da pedagogia do trabalho e da
libertação, do trabalho como principio educativo... A essa
concepção e prática mais universal se contrapõe a
concepção propedêutica, preparatória para (na estreiteza da
propaganda do governo: aprender para vencer),
transmissiva, utilitarista e reducionista de educação apenas
para inserir na vida e competir no mercado de trabalho
(ARROYO, 1998 p.154 e 155).

E complementa o autor:

A criança, o jovem ou qualquer adulto não se socializa e
aprende no conjunto das práticas sociais e depois recebe e
sistematiza na escola o conhecimento socialmente
produzido através das lições que aprende dos mestres, das
leituras que faz e dos saberes veiculados no material
didático. A escola é educativa nas práticas escolares, nos
rituais da escola, nas formas de interação, nas formas
diversas através das quais os professores e alunos se
relacionam com os tempos e espaços, a organização do
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trabalho, até com a disposição das carteiras, a organização
gradeada do conhecimento e com as relações sociais que
permeiam o cotidiano da escola. Nessas práticas se produz
a educação e a socialização, os saberes e valores, a
formação ou deformação (ARROYO, 1998, p. 160 e 161).

As propostas pedagógicas são compostas pelo conjunto de

princípios, diretrizes e ações que articulam fundamentos

filosóficos/pedagógicos e conteúdos voltados para transmissão e

construção do conhecimento, no sentido de apreender a realidade para nela

intervir. Tais propostas não constituem apenas perspectiva de substituir o

trabalho precoce pela permanência na escola, mas assumem a verdadeira

função social da escola de transmissão e de produção do conhecimento

sobre a realidade e a sua transformação.

Os Parâmetros Nacionais Curriculares - CN’s,

São referencias curriculares que se caracterizam pela
flexibilidade, permitindo um diálogo com as escolas, no
que se refere à elaboração do seu projeto pedagógico junto
às secretarias municipais e estaduais, subsidiando a
adaptação e a elaboração de seus respectivos currículos e
com o próprio Ministério da Educação, no tocante à
definição e ao direcionamento de suas ações políticas
(MEC, PCN’s, 1997, p. 1).

No que se refere à postura crítica e ao conhecimento da realidade, os

PCN’s propõem-se a:

Questionar a realidade formulando problemas e tratando de
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação
(MEC, PCN’s, 1997, p. 11).

A utilização dos PCN’s coloca a escola em consonância com as

demandas atuais da sociedade, o que implica, necessariamente, na inclusão

de temáticas sociais, políticas e culturais que interferem na vida dos alunos

e com as quais se vêem confrontando no seu dia-a-dia. Adotando essa

perspectiva, as questões sociais são integradas nas propostas pedagógicas
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como temas transversais, o que significa que não se constituem conteúdos

de disciplinas específicas, mas permeiam a concepção, os objetivos, os

conteúdos e as orientações didáticas de cada área, no decorrer de toda a

escolaridade obrigatória. Os PCN’s explicitam a priorização de temas

como: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural e orientação

sexual, por envolverem problemáticas sociais atuais, consideradas de

abrangência nacional e até mesmo de caráter universal.

Analisando a documentação entregue pelos municípios (77,7%) e

observando in loco as atividades desenvolvidas nas escolas e núcleos,

identificou-se que, entre os municípios que entregaram as propostas

pedagógicas, alguns se limitaram a utilizar a mesma linguagem dos PCN’s,

ao passo que outros encontraram uma construção nova, de acordo com as

diretrizes e parâmetros da LDB, adaptando estes parâmetros à realidade

local e às características do alunado, de forma criativa e crítica.

b) Referência aos danos à saúde.

Outro argumento dos pais contra o trabalho precoce se refere aos

danos que o trabalho causa à saúde.

Nessas circunstâncias, o trabalho é indesejado por ser perigoso, por

causar acidentes e mutilações, por provocar cansaço e desgaste, antes

mesmo de se chegar à idade adulta. Existe o reconhecimento de que o

trabalho dificulta o desenvolvimento físico e psicológico das crianças

tornando-se, em muitos casos, uma ameaça à vida, como explicitam as

famílias:

“O trabalho é perigoso, eles podem sofrer acidentes”; “eles
ficam cansados desde cedo”; “o crescimento vai atrasando,
cansa muito a mentalidade da criança”; “as crianças ficam
fracas, judiadas, maltratadas e esgotadas”; “um filho meu
perdeu o dedo e o outro perdeu a mão”.
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Associada à compreensão dos perigos que o trabalho provoca à

saúde das crianças, seu exercício em condições penosas e insalubres, as

famílias demonstram explicitamente a negação do trabalho como valor que

prejudica a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Daí a

afirmativa de que trabalho é para adulto e não para criança.

Além disso, as crianças não têm as condições adequadas e desejáveis

(disciplina, força, destreza e agilidade no manuseio dos instrumentos de

trabalho) para que assumam determinados serviços. Nesse sentido, é

recorrente a afirmativa de que as crianças:

“Não sabem fazer nada”; “só atrapalham”; e de que
“trabalho de criança não vai arriba, não dá lucro”; não
fazem nada que dê certo e só vem prejuízo”.

No caderno especial da PNAD, de 2001, os resultados indicaram que

as crianças no ramo de trabalho agrícola foram as que mais se machucaram

ou ficaram doentes. A preparação do solo, plantio, colheita, trato dos

animais etc., também exigem grande esforço físico e exposição às

intempéries climáticas. O corte da cana é o maior problema enfrentado na

agricultura (62%) (IBGE, PNAD, 2001, p. 4 e 5).

c) Referência ao trabalho opressor

Como já explicitei anteriormente, muitas das representações sobre o

trabalho, do ponto de vista das famílias, estão fundamentadas em aspectos

negativos centrados nas idéias caracterizadas por castigo, sofrimento,

maltrato e sujeira.

Tais representações são frutos das experiências que essas famílias

vêm tendo ao longo de suas vidas nos canaviais, nas casas de farinha, na

roça etc., que deixam seqüelas pelas precárias condições de trabalho

vividas e são caracterizadas por:
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• Longas jornadas de trabalho associadas à  grande

intensificação do trabalho, via pagamento por produção. Marilda

Iamamoto, na sua tese sobre o Trabalho e indivíduo social, explicita que o

limite máximo da jornada de trabalho na agricultura da cana-de-açúcar é

determinado pela barreira física da força de trabalho: a quantidade de

energia vital que o indivíduo pode despender em um dia de 24 horas, fora o

tempo de repouso, alimentação e sono. Isto sem considerar o tempo para o

preenchimento de carecimentos sociais e espirituais, que é reduzido pela

absorção da vida no trabalho, dificultando cuidar do corpo e da mente,

respeitar o descanso semanal, viabilizar o acesso à educação, ao lazer,

restringindo o convívio social (IAMAMOTO, 2001, p. 226). Dessa forma,

o excesso de desgaste de energias afeta o corpo, a mente, as emoções dos

homens e mulheres que trabalham na cana, atingindo seu universo familiar

e social.

Neves (1999), na pesquisa que realizou em Campos de Goitacáz-RJ,

em 1979, verificou que a exploração do trabalhador, exigindo jornada de

trabalho intensiva, já se tornou um valor internalizado por muitas famílias,

quando elas próprias selecionam os filhos para o trabalho no corte da cana,

escolhendo os mais saudáveis. Os filhos que não dispõem de maturidade

física e intelectual para ingressar no mundo do trabalho do corte da cana,

são definidos pelos familiares e vizinhos como fraquinhos, doentinhos,

dotados de idéia fraca, vaticinando desde cedo a (in)capacidade das

crianças assim classificadas, incorporando que elas não dão para a cana.

Constituem motivos de chacota entre os colegas, se do sexo masculino,

tendo que justificar de imediato sua debilidade ou dificuldade. Algumas

vezes essa percepção advém da insistência, especialmente das mães em

tentar adaptá-los ao trabalho no canavial, mas desistindo porque o

resultado implica mais gastos em remédios. Contudo, isto não significa que

os fracos sejam totalmente liberados, mas apenas perdoados pelo
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inadequado desempenho. Diante desse constrangimento, os pais podem

aguardar que o filho ou a filha tome mais corpo, tendo assim ampliado o

tempo de liberação do trabalho e de comportamento condizente à infância.

Os meninos imaturos para o trabalho na cana passam a ocupar a posição de

trabalhador de terreiro, que recebem mandados ou prestam serviços

segundo ordens do fazendeiro ou de sua esposa: selar cavalo, varrer e

capinar quintal, distribuir ração para os animais, dar recados etc. (NEVES,

1999, p. 67-83).

As crianças de 5 a 15 anos que trabalhavam na agricultura, no ano de

2000, desempenhavam número menor de horas semanais quando

comparadas às que trabalhavam em outras atividades. A pesquisa do

PNAD de 200121 revelou que mais de 60% das crianças trabalhavam até 20

horas, por semana, e só 6% trabalhavam mais de 40 horas semanais. Nos

serviços prestados pela empregada doméstica, 23% trabalhavam mais de

40 horas por semana. Quando remuneradas, recebiam menos do que o

salário mínimo instituído por lei. A agricultura era a atividade que

concentrava a maior porcentagem de crianças (96,2%) recebendo somente

até meio salário mínimo por mês. As atividades com a maior porcentagem

de crianças recebendo pagamentos pelo seu trabalho de acordo com a

pesquisa, eram a cultura da cana-de-açúcar, a extração de carvão e a

agropecuária (IBGE, PNAD, 2001, p. 6).

• Insalubridade das condições de trabalho na agricultura,

sujeitas às variações climáticas e pluviais muitas vezes adversas, aumenta

o esforço necessário para a realização da atividade com a presença do sol,

calor, chuva e também dos agrotóxicos.

21 Os dados utilizados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2001, financiada pela OIT em Genebra, através do
SIMPOC (Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labou), incluem mais de 370 mil
indivíduos do nordeste, sudeste, sul, centro-oeste e área urbana do norte do Brasil, além da área rural do
Tocantins. Esta pesquisa contém um suplemento especial com dados sobre o trabalho infantil, com
informações sobre a participação de crianças no mercado de trabalho a partir dos 5 anos de idade, além de
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Essa característica induz os canavieiros a trabalharem mais

intensamente no período da manhã, antes que os sintomas de esgotamento,

somados à precária alimentação e às condições ambientais desfavoráveis,

causem a inevitável queda do ritmo do trabalho, própria do turno

vespertino. A insalubridade é ainda agravada pela queima da cana,

responsável por outro estigma do trabalho no corte: a sujeira. Ao cansaço

se acopla o reclamo do trabalho sujo. O melado da cana queimada adere ao

corpo e às roupas que devem protegê-lo, aumentando o calor. Torna o

vestuário pesado, gerando um profundo mal-estar físico. No caso das

mulheres, são acrescidos outros elementos: A apreciação estética, que afeta

a sua vaidade pessoal, além do aumento do seu trabalho doméstico, na sua

outra jornada de trabalho (IAMAMATO, 2001, p. 220-221).

Em decorrência da inexistência de equipamentos de proteção, os

trabalhadores ficam expostos aos mais variados tipos de doenças

pulmonares, de coluna e outras lesões por esforço repetitivo, muitas vezes

levando-os à velhice e à invalidez precoces. De acordo com os dados da

PNAD de 2001, mais de 60% das crianças de 5 a 15 anos que trabalhavam

na agricultura utilizavam alguma máquina, ferramenta ou instrumento que

causavam sérios acidentes e danos físicos. Quanto aos equipamentos de

proteção, 22% apenas utilizavam botas e roupas (avental, colete, manga,

perneira, capa etc). (IBGE, PNAD, 2001, p. 6 ).

• Periculosidade em razão não só do manejo de instrumentos

cortantes, a exemplo do podão, foice utilizada para o corte da cana, mas

também, pelo risco de picadas de animais e insetos.

Assim, o trabalho nas condições em que é realizado além de não

possibilitar o indivíduo sair da pobreza, pois ela é determinante e resultante

deste tipo de trabalho, só traz sofrimento e castigo.

dados sobre as características do domicílio, escolaridade dos indivíduos, sexo, idade, salários, números de
horas trabalhadas, renda não salarial, etc.
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Nesse contexto, na percepção das famílias é impensável almejar

aquelas formas de trabalho para seus filhos, já que o trabalho pesado

desestimula a trabalhar na vida adulta, levando à mortificação não apenas

do corpo como também do próprio eu. Desta forma, o homem:

Ao invés de trabalhar pra viver, vive para trabalhar [...] se
afastando do princípio da sua própria humanização que é a
sua realização: o atendimento não só de suas necessidades,
mas também de suas potencialidades (MUSTAFÁ, 2001,
p. 15).

Os relatos das famílias entrevistadas revelaram que as pessoas vivem

e sentem o trabalho como castigo, mas não explicaram as suas razões:

percebiam a exploração por meio da reprodução cotidiana de sua pobreza,

expressa não só nos baixos rendimentos, mas também na falta de justiça e

direitos à saúde, ao lazer, entre outros. Em outros termos, as famílias

percebiam a exploração através da injusta distribuição da riqueza, que dá

concretude à acumulação da pobreza, entretanto, não identificaram as

razões sociais, relacionadas à forma capitalista impressa na propriedade.

Os depoimentos mostraram apenas que a pobreza é captada a partir de

suas expressões fenomênicas, dos fatos visíveis da carência cotidiana22

(IAMAMOTO, 2001, p. 225).

No entanto, Agnes Heller (1987), coloca que mesmo que a vida

cotidiana se centre no imediato, é o espaço contraditório e complexo, o

lugar de exploração, de dominação, de alienação e, paradoxalmente,

também o lugar de libertação. Alguns depoimentos das famílias, mesmo

22 A base de tais reflexões encontra-se em J.Martins (1993 p. 146), que considera que a categoria pobre
abrange todo o tipo de pobreza – desde a miséria da fome, até a falta de direitos e de justiça, a
desigualdade, a opressão, a falta de liberdade, o comprometimento da fé pela degradação do homem[..] A
categoria pobre tem uma definição ética e histórica que implica em considerar os resultados da produção,
não só a acumulação do capital, mas a acumulação da pobreza, que dela resulta. A realidade social passa a
ser considerada não a partir da igualdade jurídica que sustenta as ficções básicas sobre os direitos, mas a
partir da desigualdade econômica e social, que desmascara e denuncia a falta de direitos.Corresponde
àquilo que se apresenta de imediato na consciência dos pobres.Embora escondendo as diferentes formas e
fontes da condição de pobre, abre uma ponte entre as classes e categorias sociais que as diferentes formas
de produção separam. Ao mesmo tempo, coloca diante dos pobres os fatos visíveis da exploração, e, por
meio deles, os processos invisíveis da acumulação capitalista: a pobreza é o lado visível da exploração
(CF.MARTINS, 1993, p. 146, abut IAMAMOTTO, 2001, p. 225).
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que repletas de dificuldades nos seus cotidianos, apresentaram a

positividade diante da vida, o ideário de futuro promissor para os filhos,

negando em todas as dimensões a reprodução da sua trajetória de vida e de

trabalho.

d) Referência às obrigações familiares.

No universo de razões que levam muitas famílias a se oporem ao

trabalho infantil, encontram-se aquelas que apresentam o componente

ético-moral pautado na responsabilidade dos pais para com os seus filhos,

quando se expressam:

“Os pais têm obrigação de sustentar os filhos; O dever do
homem é trabalhar, trazer o dinheiro pra casa e ser pai de
família para dar respeito na casa dele... tendo moral.”

Apesar das precárias condições materiais de existência das famílias,

da exploração no mundo do trabalho, do desemprego local e da carência de

políticas públicas, os pais consideram que é deles o dever material e moral

de prover sua prole. A auto-responsabilização pela manutenção da família

tem raízes na concepção de família nuclear burguesa, orientada pelo

liberalismo. Remete-se aos indivíduos o ônus de sua sobrevivência,

eximindo o Estado dessa tarefa. Essa ideologia vem sendo reproduzida nos

programas de assistência social no Brasil, desde a década de 90 do século

passado, quando os supostos da centralidade da família se fundamentaram

no fortalecimento familiar como lugar da reprodução social, na co-

responsabilização pela superação das condições de pobreza, des-

responsabilizando o Estado.

No caso do PETI, as famílias são responsabilizadas pela retirada das

crianças e adolescentes do trabalho precoce e penoso e pela permanência

dos filhos na escola. Em outros termos, o Estado atribui à família o papel

público quanto à redução da pobreza e à racionalização do Programa. Com
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a possibilidade de atribuir às famílias um conjunto de responsabilidades,

essas mesmas são vulneráveis de serem, na avaliação do Programa,

penalizadas e/ou culpadas pelas dificuldades de sua implementação, na

medida em que tais avaliações não levem em conta as condições objetivas

das famílias nem os impactos negativos operacionais e financeiros do

programa. Nas visitas aos municípios, muitos professores expressavam

críticas sobre a falta de assiduidade das crianças, o não-cumprimento das

atividades escolares e a falta de envolvimento dos pais nos assuntos

escolares. No entanto, nas entrevistas com as famílias, detectou-se

realidade diferente da apresentada pelos professores. Na verdade, as

professoras não levavam em conta um dado importante da realidade dessas

famílias, que era o analfabetismo ou o primeiro grau incompleto, o grau de

escolaridade dessa população. Diante desse fato, as famílias buscavam

ajuda de pessoas que pudessem contribuir nas tarefas escolares, gerando

talvez o descumprimento das tarefas. Paradoxalmente, os dados das

entrevistas dos pais revelam que a principal questão que mobilizava as suas

ações junto ao Programa era acompanhar o desempenho escolar dos filhos.

Quanto à ausência das crianças da escola, a pesquisa mostrou que as

maiores causas eram os problemas de saúde que, em grande parte dos

casos, estavam associados às verminoses, às gripes, aos resfriados

constantes, às dores de cabeça, aos problemas de visão e audição.

e)  Referência à dimensão jurídica

No capítulo primeiro do trabalho, discorri sobre a legislação criada

para proteção à infância no Brasil, desde o início do século XX, chegando

ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.068/90) ora em

vigor, que proíbe qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos de idade,

salvo na condição de aprendiz, assim também me ocupei com as

Convenções da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que
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igualmente proíbe igualmente o trabalho infantil. A maioria das

regulamentações acerca do trabalho infantil inclui restrições específicas a

atividades realizadas em ambientes perigosos. Em consonância com a

Convenção da Organização do Trabalho nº 138, trabalho perigoso é aquele

que pode causar danos à saúde, à segurança ou à moral das crianças. Essas

restrições diferem, entre países no que se refere à idade mínima de

admissão e à designação do trabalho considerado perigoso.

Apesar da existência dessas normatizações nacionais e

internacionais voltadas para a questão do trabalho infantil, observou-se,

nos depoimentos das famílias, pouca informação sobre elas, incluindo aí o

Estatuto da Criança e o Adolescente – ECA, que determina as normas,

limites e regras para o exercício dessas atividades no Brasil. Veja estes

depoimentos:

“Criança não deve trabalhar porque é contra a lei, porque é
de menor; porque só deve trabalhar ao completar 18 anos”.

Pelas respostas dadas, parece legítimo as famílias demonstrarem que

têm mais respeito e temor apenas pelos aspectos legais punitivos

determinados pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e isto

porque penaliza a família com a suspensão da bolsa quando a criança e o

adolescente não freqüentarem a escola e a jornada ampliada, como se

infere dos seguintes depoimentos:

“Criança não deve trabalhar porque o PETI proíbe”; “para
que trabalhar se já tem o PETI?”

Foi destacado no Capítulo 1, que o tema trabalho infantil e as

normatizações de proteção a esse trabalho condenável, tanto nacionais

como internacionais, com exceção do ECA, não faziam parte da agenda

dos temas transversais, impossibilitando de alguma forma as famílias

terem acesso a essas informações. Como diz Thompson (1987), a falta de

informação impossibilita a formação de consciência que conduza à ações
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mais críticas, criando, assim, um campo de impossibilidades para os

homens fazer suas escolhas e, conseqüentemente, sua história.

4.2.2 Argumentos a favor do trabalho infantil como elemento de

formação.

Mesmo havendo posição majoritária das famílias participantes do

Programa contra o trabalho precoce, alguns dos entrevistados aceitam a

participação das crianças em diversas atividades, porque o trabalho

infantil, na sua concepção, corresponde, então, a padrão cultural no qual

são socializadas as crianças, não se opondo necessariamente à escola, mas

devendo complementá-la. Em resumo, o trabalho de crianças pobres, para

algumas famílias, faz parte do processo de socialização no qual, como já

expressei anteriormente, dar, receber e retribuir constituem as regras

básicas de suas relações.

Esta postura está associando o trabalho com o mundo da ordem,

tornando-o fonte de superioridade moral, que leva as famílias pobres à

valorização do trabalho dos filhos como compromisso moral entre as

pessoas nas famílias.

Nas famílias pobres, desde muito cedo, em face do senso prático da

sobrevivência, o trabalho doméstico ou mesmo as atividades remuneradas

que sejam realizadas sem prejuízo da formação escolar dos filhos, são

vivenciados e reiterados como valor moral e condição indispensável para o

bem educar àquele que é pobre. A família considera que os filhos devem

ter algumas responsabilidades como meio educativo associado à formação

moral e ao caráter das crianças.

O interesse da criança pelo trabalho é motivado pela família. De

acordo com essa concepção, é através do trabalho que a família prepara a
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futura geração-adulta para cumprir o ciclo da subsistência, acostumando os

filhos, desde cedo, aos fardos do labor:

“Filho de pobre tem de se criar trabalhando, a gente ensina
desde miudinho” para, assim, “(...) crescer sabendo as
conseqüências da vida (...), o ritmo dos pais”.

Dessa forma, não existindo outra alternativa a ser vislumbrada, os

filhos, desde cedo, devem aprender a mortificar desejos e a aceitar a

finalidade do destino já dado... (NEVES, 1999, p. 175).

A socialização através do trabalho se constrói na transmissão da

disciplina e na ajuda aos pais, que começa desde cedo, no âmbito familiar,

com a finalidade de que as crianças fiquem mais espertas, vão se

desasnando, não se criem preguiçosos,  e para acostumarem desde

pequeno.

O trabalho, começando a fazer parte da rotina desde a infância, é

dotado de sentido não só moral, mas religioso, tornando mulheres e

homens resignados à sua condição e enobrecendo-os pela luta diária que

lhes atribui força e esperança para uma vida melhor; trabalhar é bom... à

criança que trabalha Deus ajuda.

É dessa forma que se iniciam as etapas de aprendizagem do trabalho,

evoluindo dos serviços mais leves e mais fáceis aos mais pesados. Assim é

que:

“O menino vai aprendendo a ser homem e a menina vai
fazendo as coisas de casa antes de casar.”

Essa compreensão, segundo Sarti (2003), é típica do cotidiano das

famílias pobres, de modelo patriarcal até porque reitera a hierarquia entre o

homem e a mulher, entre os adultos e as crianças. A casa é onde se realiza

o projeto de manutenção desse tipo de família, permitindo a cristalização

dos papéis centrais na organização familiar, o de pai-de-família e o de

mãe/dona-de-casa. Esse padrão ideal pressupõe o papel masculino de

prover teto e alimento, do qual se orgulham os homens:
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“O dever do homem é trabalhar, trazer o dinheiro para casa
e ser pai de família para dar respeito à casa dele...tendo
moral.”

O homem corporifica a idéia de autoridade, como mediação da

família com o mundo externo. Ele é a autoridade moral, responsável pela

respeitabilidade familiar. Cabe à mulher exercer outra importante função

de autoridade: Manter a unidade do grupo. Ela cuida de todos e zela para

que tudo se mantenha no seu lugar. É a patroa, designada para o exercício

do mesmo padrão de relações hierárquicas na família e no trabalho. A

distribuição da autoridade na família fundamenta-se, assim, nos papéis

diferenciados do homem e da mulher. A autoridade feminina vincula-se à

valorização da mãe, num universo simbólico em que a maternidade faz da

mulher uma mulher, tornando-a reconhecida como tal [...] como também

está no controle do dinheiro, o que não tem relação com a sua capacidade

individual de ganhar dinheiro, mas é uma atribuição de seu papel de dona-

de-casa (SARTI, 2003, p. 63-64).

Esse modelo de família patriarcal, incorporada pelas famílias pobres

brasileiras, não gerou conflito quando o Programa determinou que a bolsa

seria entregue às mães para administrar os recursos, já que na família pobre

segundo Sarti (2003), a administração do orçamento familiar é parte

integrante da atribuição da mulher nas tarefas da casa. Em rigor, as

mulheres estão inseridas a partir de sua condição de gênero como

responsáveis pela reprodução dos membros da família – os cuidados, o

trabalho doméstico, a administração do orçamento – e pelas suas

responsabilidades com a socialização dos filhos. Percebe-se também o

quanto são fundamentais para a realização desse Programa. (DUQUE-

ARRAZOLA, 2004, p. 190).

Como mencionei acima, no Programa a mulher/mãe foi escolhida

como responsável direta pela administração financeira dos recursos
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recebidos, mas nem por isso, salvo raríssimos casos, houve modificações

de papéis masculino/feminino, ou seja, houve reversão de poder no grupo

familiar. A título de exemplo, cito o caso da cidade de Vicência na região

da Mata Norte, em que muitas mulheres participantes do PETI recorreram

à justiça, a fim de requerer separação de seus conjugues. Como era uma

situação singular na cidade, o Juiz após aprofundada análise, chegou à

conclusão de se tratar de mulheres/mães de crianças e  adolescentes que

participavam do Programa. Os argumentos dessas mulheres eram no

sentido de se livrar da violência dos companheiros, assim como de

demonstrar capacidade de prover as famílias apenas com o apoio da bolsa

do PETI.

A notícia teve repercussão local e nacional. Através do jornal “A

Gazeta Mercantil” datada de 22 de maio de 2001, a matéria explicitava o

seguinte conteúdo:

Por 30 anos, a cortadora de cana Dolores criou 11 filhos e
apanhou do marido. Bastaram R$100,00 por mês para
mudar de vida. Ela inscreveu quatro dos sete filhos no
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do
governo federal e passou a receber R$ 25,00 para cada um
que mantém na escola. O dinheiro lhe deu independência
para se separar. O mesmo aconteceu com Margarida, 11
filhos, 14 anos de casamento e de maus tratos. Com o
PETI, aumentaram vertiginosamente as separações em
Vicência (MPOG, ASCOM, 2001, p. 12).

A história de Margarida repetia com poucas variações a de Dolores.

As duas moravam em sítios semelhantes, cercados de canaviais, distantes

quatro ou cinco quilômetros um do outro. O ex-marido de Margarida bebia

e espancava os filhos, e de Dolores também. Confessou Margarida:

“Ele (o marido) maltratava todo mundo. Eu fazia tudo para
ficar com ele, mas um dia ele pegou até a espingarda para
atirar em mim”. “Com o dinheiro do PETI, ajeitei a casa,
comprei sofá e televisão. Deu para comprar roupa e
caderno para as crianças. Como as crianças comem na
escola, sobra um dinheirinho até para se enfeitar”.
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O traço contestatório dessas mulheres no interior do grupo

doméstico, pode configurar possibilidades objetivas de mudança, de

autonomia, de consciência social, como bem coloca Thompson (1987).

Dita de outra forma, a contestação dessas mulheres nos revela que no

interior da família se processam resistências e transgressões, reveladoras

de certo exercício de poder, de decisão e ação, indicadores de mudança de

valores e cultura. Entretanto, a transformação da experiência cotidiana em

experiência percebida, das famílias, aconteceria na medida em que a

inserção delas nos programas sociais não se constituísse apenas numa

apropriação e usufruto por parte do Estado, mas sujeitos ativos e

participativos do processo.

Os projetos geradores de emprego e renda, que poderiam contribuir

para o início do processo de independência econômica, igualmente

poderiam possibilitar mudanças, assim na esfera familiar, assim na esfera

pública na ocasião da pesquisa não estavam sendo implementados nos

municípios. Sem o aporte de políticas públicas educacionais para adultos e

geradoras de emprego e renda, torna-se vulnerável também o retorno das

crianças e dos adolescentes ao trabalho a fim de garantir a geração de

renda na unidade familiar, resultando na maximização dos esforços para a

sobrevivência do grupo:

“O filho do rico tem tudo nas mãos e o pobre não tem
nada, se não trabalhar pior fica”.

Nesses casos, o peso do argumento está centrado na necessidade da

família, o que termina por obrigá-la a dispor da ajuda dos filhos. Note-se

que a capacidade produtiva de muitos jovens, por vezes, chega a ser bem

maior que a dos pais, tendo em vista que a relação entre tempo e produção

é determinante para os ganhos auferidos pelo produto do trabalho. É por

isso que se faz indispensável dividir a carga de trabalho com os filhos, o
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que permite ainda às crianças e aos adolescentes poderem obter algum

rendimento que contribua para os seus gastos pessoais de conformidade

com o que revela uma mãe:

“Eles devem trabalhar para receber um trocadinho, para
terem suas coisinhas quando sair do PETI”.

Mesmo diante da situação de miséria e de indigência em que vivem

as famílias participantes do Programa, a maioria disse que vai lutar para

que seus filhos não atuem em trabalhos penosos e sujos. Ao mesmo tempo,

no entanto, algumas famílias aceitavam que a criança poderia desenvolver

certas atividades domésticas não-remuneradas, desde que não

comprometesse a escolarização e o seu desenvolvimento físico/psicológico

como parte do processo de formação da sociabilidade.

Apesar desta última afirmação dos pais, foi identificado que um dos

motivos de faltas das crianças e dos adolescentes às aulas era o trabalho

familiar, que os levavam a se ausentar da escola e da jornada ampliada

para cuidar da casa e dos irmãos mais novos, lavar roupa, cozinhar,

alimentar animais, cortar capim e lenha, coletar água ou auxiliar os pais no

roçado. Destaque-se que alguns professores observavam sonolência e

dificuldade de concentração das crianças em sala de aula, podendo atribuir

tal fato ao desgaste físico e mental resultante do acúmulo de atividades.

Com a experiência identificada no cotidiano de vida dessas crianças,

constatei que o Programa tem importância não apenas na eliminação do

trabalho infantil, mas, sobretudo, na formação da cultura e sociabilidade de

jovens e famílias participantes, que não aceitam a exploração do trabalho

penoso e insalubre das crianças e dos adolescentes como alternativa de

sobrevivência das famílias.

É no meio dessas experiências vividas que toma forma a consciência

social das famílias e, com ela, a disposição de agir como classe. A

experiência, portanto, demonstra que as estruturas objetivas geram efeitos
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sobre a vida das pessoas. No entanto, afirma Thompson (1987), é na

capacidade dos homens e das mulheres que efetivamente se realizam suas

escolhas dentro de determinado contexto, articulando interesses comuns

que conduzem à ação coletiva, o que caracteriza a consciência de classe.

Na sua visão, a consciência de classe é a forma como essas experiências

são tratadas em termos culturais: sistemas de valores, idéias e formas

institucionais.

As respostas das famílias participantes indicaram que, mesmo de

maneira ainda preliminar, já se observam mudanças de valores, quando se

nega o trabalho infantil como instrumento positivo na formação moral e

educacional dos filhos.

4.3 Educação e perspectivas futuras das crianças e dos adolescentes

ao saírem do Programa.

Como foi analisado anteriormente, o ingresso das crianças e

adolescentes na escola representa, para as famílias beneficiárias, a

possibilidade de mudanças na vida futura dos filhos. Assim, a formação

escolar seria capaz de viabilizar o acesso dos seus filhos a melhores

condições de vida e de trabalho. As atuais condições a que estão

submetidas às famílias não lhes permitem realizar projetos e sonhos para o

futuro dos filhos sem a intermediação da escola. Para elas, a escola é capaz

de operar mudanças, realizando impactos em suas experiências cotidianas

e em sua situação sócio-econômica, viabilizando o acesso dos seus filhos a

melhores condições de vida e de trabalho.

Como o trabalho, especialmente as condições em que ele se realiza,

é tido como negação da liberdade e marca da inferioridade social, e não

condição para uma vida melhor (COLBARI, 1995, p. 32); é na educação
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em que se gesta outra perspectiva, possibilitando os filhos sua inserção

futura no mercado de trabalho e obtenção de posições de prestígio social,

como revelam estas afirmações:

“Se eu tivesse estudo eu tinha meu dinheirinho e não vivia
nas águas que vivo. Digo aos meus filhos que se interessem
em estudar porque tem condições de melhorar de vida”;
“eles não querem limpar mato. Eu também não quero. Vou
deixar eles estudar, pra vê se eles pega uma fase melhor da
vida”; “quem sabe ler vai pegar um emprego melhor para
não estar na palha da cana”; “estudar para não sofrer o que
os pais sofreram, de não ter emprego, ficar 6 meses sem
trabalho;vai sobreviver mais fácil. Vai trabalhar menos do
que como agricultor, sem nunca ter um dia que não
trabalhe”.

Este último depoimento se transporta para o cotidiano do

trabalhador no qual a jornada de trabalho no plantio e colheita da cana

avança sobre os domingos e feriados, que passam a ter existência apenas

quando decretada pelo usineiro, transfigurado num poderoso legislador no

interior de seus domínios privados. As exigências da produção regulada

pelo poder privado sobrepõem-se à ação normativa do Estado: Os feriados

passam a existir quando a usina admite (IAMAMOTO, 2001 p. 227).

As famílias esperam que os filhos se realizem em profissão que

permita desenvolver mais o seu intelecto, profissão bonita e menos suja e

que exija pouco ou nenhum esforço físico, como expressam alguns

entrevistados:

“Eu nunca estudei, mas faço muito gosto que meus filhos
estudem”; podem ser um médico, um enfermeiro pra não
cortar cana, limpar mato”; “Imagino que eles trabalhem
numa loja comercial, num supermercado, numa repartição,
num compartimento de tecido” (UFPE, DSS, Relatório
Final do PETI, 2002, p. 54).

Pelas respostas dos pais entrevistados, nota-se que nenhum cita

profissões vinculadas à área rurícula (como agronomia, zootecnia etc), que

permitam aos filhos permanecer na zona rural. As escolhidas são
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atividades exercidas no contexto urbano, as quais, para eles, oferecem

melhor remuneração e exigem o cumprimento da escolaridade básica ou

mesmo de nível superior. Além disso, garantem direitos trabalhistas nunca

usufruídos: estabilidade, férias, salário fixo, aposentadoria, entre outros.

Isto se justifica, talvez, pelo fato de as famílias idealizarem tipo de

trabalho para os filhos que rompa com as suas trajetórias de vida,

particularmente quanto ao trabalho no campo e nas condições em que se

realizam. Dessa forma, há uma verdadeira negação da sua realidade

objetiva e uma crença na educação como redentora de mudança que apenas

depende do acesso dos filhos ao saber escolarizado. Demais, numa

conjuntura de grande desemprego e de precariedade nas relações de

trabalho, reconhece-se o valor do estudo até mesmo para a inserção em

postos de trabalho menos reconhecidos:

“Até para trabalhar na casa de uma pessoa, cuidar de um
menino, tem que saber ler”; “O analfabeto hoje sofre.
Quem sabe ler vai pegar um emprego melhor, para não
estar na palha da cana... E depois, se não souber ler, nem
mesmo na palha da cana vai conseguir”.

Portanto, há possibilidade desse ideário ser mobilizador de uma nova

sociabilidade, pautada na superação do fatalismo da reprodução da pobreza

e na esperança de que o conhecimento e a informação são componentes da

mudança no horizonte de suas experiências cotidianas de vida.

Para as famílias, a situação dos filhos já demarca diferença muito

grande com relação aos pais, que tiveram nenhuma ou raras oportunidades

de ingresso e permanência na escola, em função do trabalho ou da

inexistência de condições necessárias para o estudo, a exemplo de infra-

estrutura, recursos humanos, transporte, entre outras. Repare nesses

depoimentos:

“Eu não pude avançar depois da 4ª série porque tinha que ir
para a rua”; “Se o marido e eu tivesse se formado, assim
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eles não vão sofrer como os pais sofrem. Se na minha
época eu tivesse tido essa ajuda...”

Para muitas famílias, o simples fato de seus filhos terem alcançado o

primeiro grau completo já parece indicar trajetória diferente da sua, ou

seja, a de cortador de cana, de trabalhador de casas de farinha, de pedreiras

ou de qualquer atividade que exige o trabalho físico desgastante e

insalubre. A participação das crianças na escola e na jornada ampliada,

aprendendo e evoluindo nas letras e nos números, não deixa de trazer

estímulos para as expectativas dos pais, alimentando o sonho de verem

seus filhos desfrutar de condições diferentes das suas.

Dessa forma, a educação, para as famílias participantes, é o mais

importante, senão o único meio de ascensão social, posto atribuírem as

precárias condições de vida e de trabalho em que vivem ao fato de não

terem estudado e, conseqüentemente, não lhes restar outra opção.

Para as famílias, a escola, além de possibilitar o acesso à cultura

letrada, permite a aquisição de conhecimento ético e de regras de conduta

pessoal para além de seus limites culturais. A escola também fortalece o

senso de responsabilidade, ensina regras básicas de convivência e modos

de conduta e de ação valorizados socialmente, porque são próprias das

pessoas educadas e bem comportadas, que sabem entrar e sair em

qualquer lugar.

No entanto, o que percebi em muitos dos Municípios investigados,

foi a visível falta de estrutura e qualidade das escolas, freqüentemente

improvisando espaços para receber novos alunos. Diante desse problema,

são criadas, por exemplo, classes multisseriadas (que aglutinam estudantes

de diferentes períodos escolares em um só espaço), para desenvolver as

atividades pedagógicas, o que tem prejudicado a qualidade do ensino

público municipal. O Coordenador do Programa do Município do Cabo,

em entrevista realizada na ocasião da pesquisa, argumentou que essa



PADILHA, Miriam – Criança não deve trabalhar 195

situação não era a ideal, mas, dada a particularidade da área rural, marcada

pelo distanciamento e precariedade das escolas que atendem a uma

população de idades e níveis de conhecimentos diversos, naquele

Município, as escolas estão organizadas em formato didático-

administrativo reunindo múltiplas séries, múltiplos níveis de aprendizagem

e múltiplas idades para atendimento em espaço e tempo único, o que

justifica o nome de classes multisseriadas, para as quais existe uma

proposta pedagógica específica, elaborada pela Secretaria de Educação do

Município.

Mesmo com as precariedades das escolas e de seus métodos de

ensino, considero que as famílias participantes não tardaram em perceber

que o único meio de ascensão social para seus filhos é a educação,

buscando romper a sua cotidianidade e passando a projetar um ideário para

os filhos, um trabalho dignificante que trará futuro promissor. Esse

processo de intensa motivação por um ideal, por projeto que convoca a

inteireza das forças dos sujeitos, pode resultar no processo de suspensão do

cotidiano, como expressa Heller (1987), que possibilita ganhos de

consciência tornando o cotidiano mais enriquecido.

Outro processo de ganhos de consciência, lembrado por Thompson

(1987), afirma que experiência percebida se explicita quando a maioria das

famílias entrevistadas nega o trabalho infantil penoso e insalubre

(socialmente condenado), contrariando a ideologia que ainda permeia os

valores da sociedade capitalista, ou seja, que o trabalho precoce traz

benefícios para a formação moral e educativa das crianças pobres.

A maioria das famílias pretende que seus filhos se dediquem aos

estudos, mesmo cientes das dificuldades do projeto ser concretizado, seja

por intermédio do PETI ou mediante outro programa social, já que o

número de vagas, por exemplo, do Programa Agente Jovem de

Desenvolvimento Social e Humano mostrou-se insuficiente em relação à
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demanda. Esse Programa se propõe a atender jovens de 15 a 17 anos

possibilitando a sua permanência no sistema educacional para

proporcionar-lhes experiências práticas que os preparem para a inserção

futura no mercado de trabalho. Como os demais programas de assistência

social no Brasil, ele é igualmente focalista, de caráter temporário, e atende

jovens que vivem abaixo da linha de pobreza. Mesmo diante dessa cruel

realidade, ouça o que dizem algumas famílias:

“Enquanto eu puder bancar, eles não saem de uma sala de
aula”; “continuarão os estudos apesar das dificuldades”;
“continuarão os estudos até enquanto a família puder
sustentar”.

Assim é que as experiências das famílias participantes do PETI

permitiram-me entender que é possível acontecer mudanças no que

concerne ao surgimento de traços pontuais, da cultura de direitos revelada

quando os pais expressam que a educação é direito para todos,

possibilitando às famílias alimentar expectativas sobre uma vida futura

mais promissora para os filhos. Thompson (1987) assinala que esse

processo faz com que os sujeitos adquiram consciência social, criando

possibilidades de transformações nas suas experiências cotidianas no

momento em que articulam interesses comuns e traçam um ideário de vida.

Como explicita Agnes Heller:

A vida cotidiana não está fora da história, mas no centro
do acontecer histórico: é a verdadeira essência da
substância sócia [...]. As grandes ações não-cotidianas que
são contadas nos livros de histórias partem da vida
cotidiana e a ela retornam. Toda grande façanha histórica
concreta torna-se particular e histórica precisamente graças
a seu posterior efeito na cotidianidade [...] (HELLER,
1977, p. 20).

A preocupação quanto à saída dos filhos do Programa mostra aos

pais que pode ser interrompido o projeto de assegurar o estudo para os
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filhos e tal apenas se concretizará, sem grandes sacrifícios, através de

novas formas de intervenção social do Governo.

Contudo, a consolidação do projeto, do ideário das famílias

participantes, depende de mudanças que afetam o mundo da produção e do

trabalho, sem as quais ocorrerá um movimento que, ao contrário de

estimular a cultura de direito à infância e à educação, certamente

caminhará no sentido de tornar subjetiva a brutal objetividade das

desigualdades e da miséria social deste país.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na introdução da tese, explicitei as motivações que me

impulsionaram a estudar o tema – A repercussão do PETI nas experiências

das famílias participantes – definindo os objetivos que propunha atingir,

assim como os fundamentos teórico-metodológicos utilizados para

problematizá-los.

Na condição de pesquisadora do Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil que aconteceu entre os anos de 2000 e 2001 nas três

regiões pernambucanas, pude perceber que o Programa mesmo sendo

governamental de combate à pobreza de caráter focalista, seletivo e

temporário, apresenta particularidades que se propõem a mediar o

exercício de direitos sociais, humanos e de princípios éticos, tal o direito à

infância protegida. Para isso, propõe-se a enfrentar a problemática do

trabalho infantil penoso de crianças pobres, negar a concepção de que o

trabalho educa, e incluir a família como o principal foco da intervenção.

O dado que me chamou à atenção, durante a pesquisa, foi a

identificação de traços embrionários, mas potencialmente promissores, da

formação de nova cultura e sociabilidade das famílias beneficiárias do

Programa na medida em que passaram a perceber o trabalho infantil

penoso como instrumento negativo para a formação moral e educativa

segundo a ideologia historicamente impregnada na cultura brasileira.

Diante do exposto, propus conhecer a repercussão do Programa nas

experiências cotidianas e na formação da sociabilidade das famílias, e

também analisar as possibilidades e constituição da cultura do direito que

recusa o trabalho infantil penoso e a ideologia do aprender fazendo.



PADILHA, Miriam – Criança não deve trabalhar 200

A interlocução com Agnes Heller e Edward Palmer Thompson

possibilitou-me compreender as experiências cotidianas das famílias

beneficiárias. No diálogo, com diferentes vertentes teóricas, para

compreender o conceito família, verifiquei que essa instituição social além

de ser instância reprodutora das relações sociais pelas condições materiais

de existência e de exploração em que se inserem, possibilita aos homens e

às mulheres fazer escolhas, criar cultura, valores e consciência social e,

com ela, a disposição de agir como classe.

Os resultados dos estudos indicaram que, apesar do Programa

apresentar todas as características supra citadas, e presente que a

problemática do trabalho infantil envolve transformações estruturais na

situação sócio-econômica, não se pode deixar de reconhecer que introduziu

mudanças nas condições objetivas das famílias pobres evidenciadas no

cotidiano que dizem respeito ao aumento significativo da renda familiar

(92,2%) beneficiária da bolsa.

Além do aumento de renda, ficaram demonstradas outras mudanças

na experiência cotidiana das famílias, tais como no relacionamento entre

os familiares, na organização do trabalho e no posicionamento acerca do

trabalho infantil revelando sentidos e justificativas diversas na forma de

apreendê-lo, e no ideário para os filhos ao deixarem o Programa.

No que se refere às mudanças no relacionamento familiar foi

observado, que as crianças estão mais motivadas para estudar, mais

atenciosas, mais obedientes, disciplinadas, com maior facilidade de

comunicação e menos agressivas. Quanto às mudanças no comportamento

dos pais, as mulheres/mães estão mais interessadas no acompanhamento

dos filhos na escola e os homens menos violentos com os filhos.

Identificou-se ainda, ações contestatórias de mulheres contra a violência

dos companheiros,  configurando possibilidades objetivas de mudanças de

autonomia de consciência social consoante as idéias de Thompson (1987).
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No que toca às alterações na organização do trabalho familiar, foi

estabelecida uma reorganização familiar para se adaptar a uma nova

situação, que foi a obrigatoriedade dos filhos freqüentarem a escola em

tempo integral, proporcionando a diminuição da contribuição deles no

trabalho doméstico. A criança e o adolescente continuam ajudando em

atividades as mais diversas, a exemplo de cuidar da casa, cuidar dos irmãos

menores, cuidar da plantação e cuidar dos animais. Pode-se perceber que,

em alguns casos, não houve diminuição da participação das crianças e dos

adolescentes no trabalho doméstico, mas uma (re) organização das

atividades.  A mudança mais significativa verificada foi o afastamento da

criança e do adolescente do trabalho penoso no plantio da cana-de-açúcar,

no trabalho nas casas de farinha, nas pedreiras etc.

No posicionamento acerca do trabalho infantil, a maioria das

famílias, tomou posição contrária ao trabalho penoso, nas três regiões.

Foram encontrados diferentes argumentos contrários, como a permanência

dos filhos na escola, a referência aos danos físicos e morais causados pelo

trabalho pesado, a obrigação das famílias com a manutenção dos filhos e

os aspectos legais relacionados à proibição do trabalho e à proteção da

criança.

Como assinalamos no quarto capítulo da tese, as famílias mostraram

a percepção de que o principal meio de ascensão social para os filhos é a

educação, posto atribuírem às precárias condições de vida e de trabalho em

que vivem o fato de não terem estudado e, por isso, também não lhes terem

restado opções para superar esse círculo vicioso. Assim, elas passaram a

projetar novo ideário para os filhos, ou seja, trabalho dignificante a fim de

contribuir para um futuro promissor. A análise mais rigorosa desse ideário

das famílias em relação ao papel da escola na vida dos filhos permite supor

que para eles é a escolarização que irá fazer a transição para uma vida

melhorar, razão por que investem todos os seus esforços para quebrar as
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barreiras do presente e para ampliar as possibilidades futuras. Representa

ainda, no plano individual, experiência de resgate da dignidade perdida e

uma aposta nas gerações futuras. Aliás, como já exposto anteriormente, a

proposta do Programa é interferir positivamente na ruptura da reprodução

geracional da pobreza. Esse sentido polêmico sob diversos aspectos, estaria

sendo incorporado pelas famílias sem uma visão crítica do Estado, e

fomentando uma cultura à base da crença de que por si sós, a educação e a

escolarização assegurariam mudanças de vulto na reprodução social.

Nessa direção, as famílias correm o risco de construir verdadeiro

fetiche acerca do papel da educação na mudança das condições de vida

futura dos seus filhos. Vejo a possibilidade desse ideário ser mobilizador

de nova sociabilidade, pautada na superação do fatalismo da reprodução da

pobreza e na aposta de que o conhecimento, a informação, o acesso à

outras formas de trabalho e as melhorias das condições materiais de vida,

mediadas pela intervenção do Estado, são componentes de transformação

no horizonte das experiências dessas famílias.

Estas também reconhecem, como expliquei no início das

considerações finais, que o Programa media o exercício de direitos sociais

à infância protegida, à educação, à renda mínima de subsistência, mas o

fazem ainda com o apoio da ideologia da ajuda e do agradecimento. Esses

traços são parte ainda, segundo já ressaltei, da tradição cultural e da

experiência política da maioria da população brasileira que, frente à

inexistência do Estado, apenas conheceu práticas assistencialistas baseadas

no mérito, e nas determinações religiosas.

Os relatos das famílias revelaram que elas vivem e sentem o trabalho

como castigo, mas não sabem explicar as suas razões; percebem a

exploração através da injusta distribuição da riqueza, que dá concretude à

acumulação da pobreza, entretanto, não identificam as razões sociais

relacionadas à forma capitalista de exploração da propriedade.
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Apesar da vida centrar-se no imediato, que nos impede de perceber

as razões dos fatos visíveis da cotidianidade, como revela Thompson

(1987), paradoxalmente também é o lugar de crítica e resistência

dependendo das pressões determinantes que são manejadas pelas pessoas,

a partir de sua cultura e de seus valores.

O mais expressivo processo de mudança dá-se quando a maioria

delas rechaça a exploração do trabalho precoce e penoso das crianças e

adolescentes como alternativa de sobrevivência da família, contrariando a

cultura do aprender fazendo. Essa cultura permeia os valores da sociedade

capitalista quando afirma que o trabalho precoce traz benefícios para a

formação moral e educativa dos jovens pobres.

Mesmo havendo posição majoritária das famílias, contra o trabalho

dos filhos, algumas acham importante a contribuição das crianças em

diversas atividades domésticas, porque o trabalho infantil na concepção

delas, corresponde, ao padrão cultural no qual são socializadas as crianças,

não se opondo necessariamente à escola, mas devendo complementá-la.

Conforme assinalado no último capítulo as famílias pobres, desde

muito cedo, em face do senso prático de sobrevivência, o trabalho

doméstico ou mesmo as atividades remuneradas, que sejam realizadas sem

prejuízo da formação escolar dos filhos, são vivenciados e reiterados como

valor moral e condição indispensável para o processo de aprendizagem à

condição de ser pobre.

O tema acerca do trabalho infantil gera muita polêmica e é

interpretado dependendo da perspectiva teórica de análise de quem realiza.

Carvalho (1997), salienta que é preciso distinguir o trabalho precoce

condenável, que castra as possibilidades de desenvolvimento humano,

daquele considerado parte natural dos deveres da vida na família e na

comunidade. Na opinião de muitos pais participantes do Programa, parece

natural a criança assumir tarefas, tais como, cuidar da casa e de seus
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irmãos mais novos, cozinhar, cortar capim e lenha etc. Nas entrevistas com

os professores e monitores, muitas crianças demonstravam sonolência e

dificuldade de concentração em sala de aula, em decorrência do desgaste

físico e mental ocasionado pelo acúmulo de atividades. Assim, não é

salutar a situação em que as crianças assuma responsabilidade de cuidar da

casa e dos irmãos menores enquanto a mãe trabalha. Nesse caso, é trabalho

precoce condenável porque as exclui das oportunidades múltiplas de

desenvolvimento que lhes são necessários, a exemplo, do direito ao

descanso e à convivência comunitária.

Nessa direção, faz-se salutar que as crianças e adolescentes

partilhem das tarefas domésticas de casa, necessárias à vida em família,

(sem a responsabilidade de responder pela organização da casa), dos

mutirões de limpeza da sala de aula, de trabalhos na horta da escola, da

comunidade etc., uma vez que se trata de atividades voltadas para o bem da

comunidade.

Daí se conclui, com base no que postula Thompson (1987), que a

experiência cotidiana das famílias (tratada pelo autor de experiência

vivida) já está suscitando nelas reação mental e emocional para agir de

forma diferente, baseadas em outros valores.

Essas transformações foram reveladas em distintos momentos de

suas experiências como venho pontuando em todo o corpo do trabalho. As

famílias mostraram também a percepção de que o principal meio de

ascensão social para os seus filhos é a educação, posto que atribuem, as

precárias condições de vida e de trabalho em que vivem, ao fato de não

terem estudado e, por isso, não lhes restar opções para superar esse círculo

vicioso. Assim é que elas passaram a projetar novo ideário para os seus

filhos, materializado em trabalho dignificante que, só assim, poderia

contribuir para um futuro promissor.
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Embora identificada muitas mudanças das experiências vividas do

cotidiano das famílias, estas ainda são processos pontuais, frente a cada

ação do cotidiano, as quais, embora ensejando mudanças na sociabilidade,

nos valores, na cultura, não os inflexionaram a ponto de realizarem ações

coletivas dentro de determinado contexto, e de articular interesses comuns.

Nem todas as famílias, por exemplo, que vivem e trabalham na área rural

negam o trabalho infantil penoso e insalubre, e se mobilizam para lutar

pela sua extinção. Ainda é incipiente a consciência coletiva de que o

trabalho infantil condenável constitui-se na principal arma da reprodução

das condições de pobreza e indigência em que vivem.

No entanto, essas mudanças fizeram emergir nessas famílias,

motivações, expectativas, ideários de um futuro melhor para seus filhos

diante da presença do poder público junto à população rural pobre. Em

decorrência, de alguma forma, fluiu uma cultura nova, que fez com que as

famílias entendessem que seus filhos são merecedores de direitos ao

estudo, ao lazer e, a cultura, como qualquer outra criança brasileira que não

deve trabalhar; que é obrigação do Estado protegê-las, em oposição à

constante ausência de assistência à privação física, moral e educacional dos

seus filhos.

Para Thompson (1987), à medida em que as experiências vividas (as

experiências cotidianas) se tornam freqüentes, a percepção do cotidiano

fica mais enriquecida. Assim, quando essas experiências conduzirem à

ação coletiva, aí sim é que serão obtidos ganhos de consciência e

possibilidades de transformação do cotidiano, já que a vida cotidiana não

está fora, mas no centro da dinâmica dos processos sociais. Para o autor, a

experiência é o elemento mediador entre as relações de produção e a

consciência social. Portanto, indica a necessidade de ultrapassar a

experiência vivida (cotidiano) articulando a experiência percebida (a

consciência) e estrutura.
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Como analisei no terceiro capítulo, Thompson (1987) encara a

experiência cotidiana como terreno de lutas de classe. Reconhece que,

numa sociedade de classe, a determinação estrutural não condiciona

mecanicamente a ação dos homens, mas depende de como essas pressões

são manejadas pelas pessoas, a partir de sua cultura e de seus valores. O

autor vê a cultura como dimensão essencial na conformação da

sociabilidade, com campo de expressão da rebeldia e também da alienação.

Assim, as mudanças apontadas, embora tenham o caráter

embrionário do surgimento da cultura de direitos que está emergindo nas

experiências cotidianas das famílias participantes são analisadas como

expressivas e ricas na vida dessas famílias. No entanto, dadas a condição

de extrema pobreza e as limitações sob condições e relações determinadas,

tais famílias continuam a necessitar da incisiva intervenção pública do

Estado na superação das suas precárias condições de vida.

É indiscutível que o fato de o Programa destinar recurso financeiro

às famílias, como forma de compensar os ganhos advindos do trabalho dos

filhos revela-se fator de peso indispensável à retirada do trabalho penoso.

Contudo, a consolidação dessa experiência depende de mudanças afetas ao

mundo do trabalho, sem as quais ocorrerá movimento no sentido inverso

permitindo o aumento das desigualdades e da miséria social deste país.

 Nessa direção, Thompson (1987) assinala que as mudanças na base

material ocorrerão através de processo, expresso na capacidade de

identificar as emaranhadas interações entre continuidade e mudanças, e de

uma habilidade de revelar a lógica das relações de produção, não como

uma abstração, mas como um princípio histórico operacional visível nas

transações diárias da vida social, nas instituições (por exemplo, na família)

e nas práticas concretas que existem fora da esfera da produção. As

determinações objetivas não se impõem sobre matéria-prima vazia e

passiva, mas sobre seres históricos ativos e conscientes.
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A medida em que os homens e as mulheres vivem suas relações

produtivas e experimentam suas situações determinadas, no interior do

conjunto das relações sociais, com a cultura  que herdaram, e à proporção

em que trabalham  suas experiências, as formações de classe surgem.

Diante do exposto, o desafio que se coloca para o Programa de

Erradicação Infantil é deixar de ser um programa temporário e emergencial

para transformar-se em política pública para todas as crianças e

adolescentes brasileiros. Só esse caráter de política pública e universal,

conferirá ao PETI, juntamente com o conjunto de outras políticas como as

de assistência social, saúde, educação para jovens e para os adultos,

emprego e renda, dentre outras, contribuir para a mudança de seu papel

como política de combate à pobreza que é a principal condição responsável

pela existência de crianças e adolescentes trabalhadoras.
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