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EDITORIAL

Serviço Social em Revista comemora um ano de vida e
traz a público o número um de seu segundo volume. É com
alegria que vemos nossa revista seguir cumprindo os objetivos
para os quais foi criada, quais sejam, a expressão e a difusão da
diversidade e riqueza de nossas reflexões, nossas práticas e –
como não? – nossas dúvidas e inquietações.

Os artigos que compõem este número falam do papel da
Universidade na busca da melhoria da qualidade da vida,
interpretam o papel do Serviço Social na contemporaneidade;
demonstram a importância da ação investigativa; contestam a
questão social como objeto de nossa prática; refletem sobre os
direitos sociais; discutem as competências e composições dos
Conselhos Municipais de Assistência Social; examinam a
dimensão social da violência infanto-juvenil; avaliam a
participação do poder público municipal na prática da assistência
social; expõem o imaginário da aids entre jovens escolares;
mostram a relevância da história de vida na pesquisa qualitativa
e propõem uma abordagem social para o debate dos alimentos
transgênicos.

Serviço Social em Revista agradece a seus autores e
continua contando com a colaboração de todos os leitores para
que este seu aniversário seja o primeiro de muitos.

A Comissão Editorial
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O PAPEL DA UNIVERSIDADE NA CONSTRUÇÃO
DO SABER SOBRE IDOSOS*

Leonardo Prota

RESUMO

Na construção do saber sobre idosos, a Universidade cumpre sua tarefa
quando se trata de conhecimentos que elevam, de forma significativa,
a expectativa de vida. Viver muito não é suficiente; é preciso viver
melhor. Nesse sentido, de melhoria de qualidade de vida, a
Universidade tem muito caminho, ainda, a percorrer; cabe à
universidade provocar uma mudança cultural, de integração do idoso
no contexto social.

Palavras-chave: Universidade, terceira idade, mudança cultural,
qualidade de vida, integração social.

É amplamente conhecida a previsão de que, em 2020, o Brasil
terá em sua população entre 15 e 17% de pessoas com mais de sessenta
anos de idade; isso representa uma massa humana de aproximadamente
32 milhões de pessoas. Atualmente, o Brasil conta já com 12 milhões
de pessoas acima de sessenta anos.

“A questão do envelhecimento populacional atinge a todos nós
(CORRÊA, 1996), não só como pessoas que somos, caminhando para
o nosso próprio envelhecimento, mas também porque estamos sofrendo
contínuas mudanças, em nossa maneira de ser e de sentir a cada período
de tempo, em nosso corpo e em nosso espírito, e na observação da
sociedade que está à nossa volta. A cada dia nos deparamos com os
mais velhos em nosso círculo de parentes, amigos, clientes e nas ruas
e, entretanto, sabemos tão pouco sobre eles”.

* Palestra proferida no 3º Fórum das Instituições de Ensino Superior do Paraná sobre
projetos com a terceira idade, em 17/9/99.
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O tema que me foi proposto leva por título: “O papel das
Instituições de Ensino Superior no Brasil, na construção do saber sobre
idosos, e os aspectos filosóficos, teóricos e metodológicos dos projetos
com a terceira idade”. Considero o tema um pouco ambicioso; na
tentativa de desenvolvê-lo, abordarei o assunto em dois tópicos:
1. O papel da Universidade
2. Projetos com a terceira idade.

1. O papel da universidade na construção do saber sobre idosos

Com muita propriedade, Luis Carlos Guedes Pinto, Pró-Reitor
de Desenvolvimento Universitário da UNICAMP, em recente
publicação, salienta as principais funções da Universidade: geração e
transmissão de conhecimentos para a sociedade na qual ela está
inserida. Essa sociedade, que financia e mantém indiretamente as
atividades da Universidade, deve usufruir do repasse do saber criado,
desenvolvido e reproduzido por docentes e pesquisadores.

Porque é importante que a sociedade financie a produção de
conhecimentos? – ele pergunta. “Não me parece plausível outra razão
que não a de orientar a mudança – ele afirma (FOLHA DE SÃO
PAULO, 04/08/99). O ideal universitário é transformar realidades e
fatos a partir do conhecimento. A Universidade, portanto, deve ser o
motor da dinâmica social, como local privilegiado de discussão e
reflexão”.

Esse é o ponto de partida de nossa reflexão: papel da
Universidade é o de orientar a mudança; transformar realidades e fatos
a partir do conhecimento.

Há um grande número de mitos, em sua maioria negativos,
que acompanham o envelhecimento e a velhice. Os mais comuns, de
acordo com as considerações feitas pela Organização Mundial de
Saúde, são os seguintes: 1. A maioria dos idosos vive em países
desenvolvidos; 2. Todos os adultos com mais de 65 anos se assemelham;
3. O homem e a mulher envelhecem da mesma forma; 4. Pessoas idosas
têm saúde frágil; 5. Idosos já não tem com o que contribuir à sociedade;
6. Velhos são uma carga econômica para a sociedade. (GAZETA DO
POVO, 5/8/99).
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Cabe à Universidade desmitificar essas crenças. De fato, a
maioria dos idosos pertencem aos países em desenvolvimento; mais
de 60%. Por outro lado, as pessoas envelhecem diferentemente uma
das outras. “Para umas, o envelhecimento é um longo processo de
volta para si mesma e de enriquecimento interior, de crescimento do
espírito, de aquisição de sabedoria, de tolerância e discernimento e de
percepção do belo nas pequenas coisas da vida. Para outras, o
envelhecimento é uma longa fase de torturas e sofrimentos, de angústia
e medo da morte próxima, de perdas importantes e irrecuperáveis, de
dores e doenças, de solidão e isolamento do mundo. De alienação e
de menosprezo por parte da sociedade” (CORRÊA, 1996).

Em outras palavras, há um envelhecimento saudável, ou
senescência; e um envelhecimento patológico, ou senilidade. Tarefa
da Universidade é tratar de um e de outro tipo, tendo em vista a
mudança, de ampliar o mundo da senescência e diminuir o da
senilidade.

“Felizmente, para a maioria das pessoas, o envelhecimento
saudável é a regra (CORRÊA, 1996), e elas vivem independentemente,
gozando de razoável saúde física e mental, em contato com os seus
familiares e a sociedade. Essa forma de envelhecer está muito vinculada
ao modo de vida pregresso do indivíduo: quanto mais ativo e dinâmico
ele foi em seu passado; quanto mais criativo, generoso, participante
nas atividades da comunidade e com investimentos emocionais em
diversas áreas (trabalho, família, sociedade, lazer, viagens...), mais ela
terá um envelhecimento saudável e preserverá suas funções cognitivas
até idades provectas”.

Aliás, a principal revelação de uma pesquisa do IPEA (Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada) intitulada “Como vive o idoso
brasileiro” (FOLHA DE SÃO PAULO, 6/8/99), é de que a maioria da
população brasileira que já completou 65 anos continua trabalhando;
continua na chefia da família e contribui com boa parte do rendimento
familiar. O estudo mostra que é errada a idéia de que as pessoas mais
jovens trabalham para sustentar uma suposta inatividade dos idosos;
apesar da idade, formam um contingente ativo 62% das pessoas com
mais de 65 anos, trabalhando 40 horas semanais; por sua vez, depois
dos 80 anos, os idosos que trabalham, em média, dedicam 32 horas
semanais. Analisando a importância, sempre crescente, do papel
desenvolvido pelo idoso no âmbito familiar, o estudo mostra também
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que as mulheres com mais de 65 anos de idade vêm ganhando
responsabilidades: enquanto, em 1986, 35% das mulheres idosas
chefiavam sua família, contra 89% dos homens; dez anos depois, o
número entre a população idosa feminina saltou para 42%, mantendo-
se inalterada a situação dos homens idosos.

Desse estudo podemos salientar um aspecto de suma
importância para melhor definir o papel da Universidade com relação
ao idoso. Não se trata somente de produção de conhecimentos que
elevem, de forma significativa, a esperança de vida; só viver muito não
é suficiente. Precisamos viver melhor. E a maneira de o idoso viver
melhor é de se sentir integrado socialmente, com o reconhecimento
de suas responsabilidades e de seu valor. Proporcionar ao idoso somente
proteção e compaixão não o dignifica; isso significa segregação.

Integração é o contrário de segregação; o que acontece hoje é
segregação, esquecendo que a velhice constitui tão somente uma etapa
da vida, assim como a infância, a juventude, a virilidade; e a vida é
uma só. Viver significa poder levantar, de manhã, com projetos a realizar,
vivenciar o dia realizando projetos, descansar à noite com a alegria do
reconhecimento de projetos realizados ou de reformulação de
estratégias para o dia seguinte.

Cabe à Universidade provocar essa mudança cultural, de
integração do idoso no contexto social. Uma boa época para se pensar
sobre a velhice é a juventude, porque só assim é possível melhorar as
chances de viver a velhice, quando chegar. Integrar as várias etapas da
vida, como um todo, é o maior desafio da Universidade na produção
de conhecimentos, tendo em vista a mudança cultural.

Muito maior esse desafio, se considerarmos que o Estado não
está preparado para desempenhar esse papel de integração, como
evidenciam jornais e revistas de âmbito nacional, que circulam durante
esses últimos meses, por ser este o ano internacional do idoso.

Até o Papa João Paulo II denuncia a marginalização do idoso
(GAZETA DO POVO, 26/7/99). Ele salienta que a velhice já foi
sinônimo de sabedoria e equilíbrio, mas, nas sociedades com avançado
desenvolvimento industrial e tecnológico a condição do idoso é
ambivalente. Por um lado, os idosos são cada vez menos integrados à
família e à sociedade; e, por outro lado, são procurados, em particular
por casais jovens, que acham que os avós são uma ajuda indispensável
na educação dos netos. Trata-se de um modelo social dominado pela
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economia e o lucro; um modelo social dominado pela economia do
benefício que castiga as populações não produtivas e julga as pessoas
em função de sua utilidade e não por ela mesma. “A velhice é um valor
em si – continua o Papa–. As pessoas idosas recordam a todos, em
especial aos jovem, que a vida sobre a terra é uma parábola com um
começo e um fim”.

Dessas palavras do Papa João Paulo II  podemos inferir que,
tratando-se de um modelo dominado pela economia, é tarefa da
Universidade promover mudanças culturais no âmbito desse modelo,
pela criação de conhecimentos com base em soluções econômicas. É
sempre um projeto político que provoca mudanças e todo projeto
político é embasado em projeto econômico.

Assim, por exemplo, a Comunidade Européia está alcançando
sua  união político-social através de experiências no plano econômico,
do mercado comum; ao passo que o Mercosul ainda não encontrou
seu lastro comum cultural porque não se consolidou no plano
econômico.

Não é possível pensar em integração social do idoso mantendo-
o segregado economicamente, diminuindo sempre mais os recursos
básicos para sua sobrevivência, como acontece na atualidade. A
Universidade não pode eximir-se da tarefa de apresentar estudos
viáveis, ao Estado e à Sociedade, para que o idoso possa ter uma vida
economicamente digna, visto que durante toda a sua vida contribuiu
para isso.

Por sua vez, se a vida sobre a terra é uma parábola com um
começo e um fim, como salientamos na palavra de João Paulo II,
podemos comentar uma expressão semelhante discutida entre
estudiosos de bioética ao tratar do princípio da autonomia do paciente,
essa parábola tem um começo, um meio e um fim.

No começo, o ser humano apresenta fragilidade e sua existência
precisa de cuidados; na juventude a na virilidade, o homem sente-se
na plenitude de sua vida e toma decisões com plena autonomia,
investindo no seu futuro; quando o futuro torna-se presente, no fim
da parábola, o idoso sente-se traído, como se precisasse nova e
simplesmente de cuidados, como no início de sua existência, não lhe
sendo facultado mais o uso de sua autonomia. Isso pode ser válido
tratando-se de senilidade, ou seja, de idoso patológico; não, porém,
quando se trata de senescência, ou seja, de envelhecimento saudável e
ativo, que é o caso da maioria.
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Toda ação cultural baseia-se em valores e as manifestações
culturais complementam-se dialeticamente, tendo em vista esses
valores. Ora, o que caracteriza um objeto valioso é o seu dever ser, ou
seja, o projeto de ser, de decidir, assumir, viver... e não a triste
constatação do acabado e definido.

Para nós brasileiros, que ainda pensamos viver num país de
jovens, falar sobre a velhice seria falar sobre o obsoleto, pois moderno
é ser jovem. Contudo, o sonho da longevidade é um sonho de muitos
ainda hoje; não adianta, porém, querermos viver demasiado se não
vivermos bem o presente. “Envelhece-se como se viveu (CORRÊA,
1986). Na verdade, em nosso envelhecimento vamos continuando a
ser como sempre fomos, apenas acentuando muitos dos nossos traços
de caráter e tendo outros atenuados. Passamos, também, por um
processo de regressão em nosso envelhecer normal que, de certa forma,
recapitula, em direção oposta, os passos da personalidade da criança e
do adolescente descritos por Piaget”.

É essa mudança, da integração social do idoso, da criança e do
adolescente, que a Universidade deve promover. De fato, a
Universidade, com o surgimento da psicogeriatria, que é uma
subespecialidade médica da psiquiatria; com pesquisas realizadas pelas
ciências biomédicas, pela psicologia e sociologia, desempenha
perfeitamente o seu papel de criação de conhecimentos quanto à
expectativa de vida; o que falta, ainda, é o aprofundamento da questão
da integração social do idoso, a partir do fato de que a velhice é um
valor em si.

2. Projetos  com a terceira idade

É com prazer que assistimos hoje a uma série de estudos e
iniciativas destinadas à terceira idade. O número das publicações está
aumentando continuamente e as atividades a que a literatura dá origem
são as mais variadas. A própria UEL está inserida sempre mais nesse
contexto, através da UNATI, Universidade Aberta à Terceira Idade.

Não é objeto desta nossa reflexão a análise de todo esse leque
de atividades e iniciativas, mas, tão somente, aprofundar a base
filosófica que deve nortear a nossa ação nesse contexto.
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A título de exemplo, evidenciamos o Programa de Estudos da
Terceira Idade  da Pontifica Universidade Católica do Paraná que,
criado em 1992, desenvolve atividades relacionadas com o saber, o
fazer e o lazer, possibilitando, assim, uma vida ativa, independente da
idade que se tenha, pelas oportunidades de novos aprendizados e de
convívio social. Esse programa compreende um Curso de Atualização
Cultural e uma série de Cursos de Extensão, tais como Arte de viver,
Atividade física e lazer, A Bíblia e suas versões, Canto coral, Envelhecer
com saúde, Filosofia e atualidade, Filosofia e arte árabe, História da
Arte, História da Música, Informática, Jardinagem, Línguas (Espanhol,
Inglês, Italiano), Orquidofilia, Pintura, Teatro.

O que há de comum, em todas essas atividades, é evidenciado
pela frase de Jaac Azimov, citada no texto:

“A essência da vida é descobrir algo que se goste fazer, que dê
sentido à vida, e depois se colocar em situação que permita fazê-lo”.
Isso significa que a Universidade, que constitui o espaço institucional
privilegiado para se discutir as questões relativas ao envelhecimento e
à velhice, em modo particular deve aprofundar o conceito de pessoa.

 Em outra oportunidade, definimos a pessoa como “o ente que
se expressa a si mesmo no ato de entender, querer e amar” (Dizionario
delle idee – Centro di studi filosófici di Gallarate). Essa definição
resume um longo processo especulativo pelo qual o conceito de pessoa
foi gradativamente elaborado e clarificado.

É certo que os gregos não elaboraram o conceito de pessoa no
mesmo sentido que os autores cristãos; eles tiveram somente uma
intuição. Coube ao cristianismo, a partir de controvérsias trinitárias e
cristológicas surgidas no século IV, proceder a uma progressiva precisão
terminológica e conceitual a respeito da idéia de pessoa.

Por essa progressiva conceituação terminológica, ficou
evidenciado, também, o sentido etimológico do termo grego-latino de
pessoa: máscara, usada para desempenhar um papel nas representações;
quer dizer, algo sobreposto à pura e simples individualidade. Só que
não se trata de esconder a individualidade, mas de dar-lhe a
possibilidade de pôr em evidência o papel que o ser vem
desempenhando em sua atividade criadora.

O primeiro autor cristão que desenvolve em profundidade o
conceito de pessoa é Santo Agostinho. Ele baseou-se, em modo
particular, em Aristóteles, levando em consideração a Ética a Nicômaco,
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sobretudo as passagens em que são descritas as relações entre seres
humanos (por exemplo, entre amigos). Contudo, para chegar à
plenitude da noção de pessoa, Agostinho teve que recorrer a dados da
experiência, que, desde então, chamou-se de experiência pessoal.

A idéia de pessoa, em Agostinho, afasta-se da relativa
exterioridade e avança para a intimidade. A experiência e a intuição
da interioridade serviram a Agostinho para fazer dessa relação consigo
mesmo, não uma relação abstrata, mas uma relação concreta e real.
Nesse contexto fica mais clara a definição dada anteriormente: pessoa
é o ente que se expressa a si mesmo no ato de entender, querer e amar;
ou seja, o ser que tem vida interior e manifesta essa vida interior a si
mesmo e aos outros no ato de entender, querer e amar.

Uma das pessoas mais influentes na história da elaboração do
conceito de pessoa é Boécio. Ele analisa o sentido etimológico, de
máscara, tão somente como ponto de partida para um maior
aprofundamento na linguagem filosófica e teológica. Define assim a
pessoa: “substância individual de natureza racional”, quer dizer, uma
substância que existe por direito próprio, com características próprias
e individuais, não repetíveis.

A pessoa é uma substância que existe por direito próprio, e
totalmente irreptível. Ou seja, o ser da pessoa é um ser próprio, que
pertence a si mesmo e não depende do outro.

Autores modernos, além dos elementos metafísicos
mencionados, introduziram elementos psicológicos e éticos,
aprofundando, assim, o conceito de pessoa. Dessa forma, estabeleceu-
se uma clara distinção entre a noção de indivíduo e a noção de pessoa.

O indivíduo está determinado em seu ser; a pessoa é livre, se
auto-determina. O indivíduo é definido negativamente, ou seja, alguém
é indivíduo quando não é o outro; a pessoa pode ser definida
positivamente, ou seja, enquanto ela própria se expressa no ato de
entender, querer e amar.

Podemos, portanto, ressaltar três características determinantes
da pessoa: interioridade, que transborda nas relações consigo mesma
e com o outro; propriedade, que implica em sua identidade irrepetível;
liberdade, que desemboca em auto-mediação, visto que a pessoa, de
acordo com Kant, é a liberdade de um ser racional sob leis morais,
impostas a si mesmo por ele mesmo.
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Nessa tarefa de a Universidade aprofundar o conceito de pessoa
pode ser encontrada a motivação para uma mudança cultural, na
sociedade, a respeito da integração: idosos, jovens e crianças.

Salientamos que falar em pessoa, fala-se em evidenciar o papel
que o ser vem desempenhando em sua atividade criadora. Nesse
contexto, de evidenciar o papel que o ser vem desempenhando em
sua atividade criadora é que fazemos referência a outra atividade
desenvolvida no Distrito Federal, o Projeto Reminiscências: Integrando
Gerações (SOUZA, 1999). Esse projeto visa não apenas integrar
gerações, mas as instituições públicas de saúde, de educação e de
cultura. Torna-se sempre mais evidente a importância do processo de
reminiscências para os idosos, para os jovens, para as equipes de
profissionais e para toda a sociedade. Com o passar dos anos, as pessoas
vão registrando na memória fatos de toda natureza; quer dizer que,
quanto mais avançam em idade, as pessoas têm guardadas mais histórias
em seus “livros íntimos”. Essas lembranças, se não forem contadas e
registradas, serão perdidas, causando enorme prejuízo às gerações futuras.

A propósito de reminiscências, Norberto Bobbio insiste na
necessidade de ir sempre mais a fundo nesse processo. Assim ele se
expressa: “O tempo da memória segue um caminho inverso ao tempo
real (BOBBIO, 1996): quanto mais vivas as lembranças que vêm à
tona de nossas recordações, mais remoto é o tempo em que os fatos
ocorreram. Cumpre-nos saber, porém, que o resíduo ou o que logramos
desencavar desse poço sem fundo, é apenas uma ínfima parcela da
história de nossa vida. Nada de parar. Devemos continuar a escavar!
Cada vulto, gesto, palavra ou canção, que parecia perdido para sempre,
uma vez reencontrado, nos ajuda a sobreviver”.

Nós, os idosos, não queremos migalhas: ajuda, conforto,
compreensão, assistência...; queremos o banquete: viver, sentir,
planejar, executar...; e essa vida, que é uma só, queremos vivê-la
intensamente.

Considerações Finais

Ao definirmos o papel da Universidade na construção do saber
sobre idosos, salientamos que a Universidade cumpre a contento sua
tarefa de produção de conhecimentos que elevem, de forma
significativa, a expectativa de vida; só que viver muito não é suficiente.
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É preciso viver melhor. E a maneira de o idoso viver melhor é de se
sentir integrado socialmente; ou seja, cabe à Universidade provocar
uma mudança cultural, de integração do idoso no contexto social.

Ao verificarmos os projetos existentes com relação à terceira
idade, chegamos a identificar que para dar oportunidade de descobrir
algo que dê sentido à vida e, assim, colocar o idoso em situação de
poder realizar esse ideal, é preciso, inicialmente, aprofundar o conceito
de pessoa.

Traçamos as principais características determinantes da pessoa:
sua vida interior que se comunica no ato de entender, querer e amar;
sua identidade irrepetível; sua liberdade, que leva o ser a construir o
mundo da cultura, ou seja, o mundo dos valores.

O valor, de acordo com Nicola Abbagnano (Dicionário de
Filosofia), não é somente a preferência, mas é o preferível, o desejável;
o valor não é um mero ideal, mas é, antes, o guia das próprias escolhas.
Assim sendo, a melhor definição de valor é aquela que o considera
como uma possibilidade de escolha, isto é, como uma disciplina
inteligente das escolhas que pode conduzir a eliminar algumas delas
ou a declará-las irracionais ou nocivas, e pode conduzir a privilegiar
outras, ou seja, a determinar as autênticas possibilidades de escolha,
fundamentando, assim, a universalidade e a permanência.

É isso o que o idoso espera e exige da Universidade, sobretudo
considerando que a função primordial da Universidade é a criação,
manutenção e difusão de valores.

ABSTRACT
In the pursuit of a better understanding of the elderly, the University
fulfills its duty when acquires knowledge which increases, significantly,
life expectancy. To live longer is not enough; it is necessary to live
better. In the sense of improving the quality of life, the University has,
still, a long road ahead; it is the University’s responsibility to bring about a
cultural change, aiming the integration of the elderly in the social context.

Key-words: university; third age; cultural change; quality of life; social
integration
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CONTEMPORANEIDADE E SERVIÇO SOCIAL:
CONTRIBUIÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DAS

METAMORFOSES SOCIETÁRIAS

Ana Carolina Santini B. de Abreo*

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo promover debates pertinentes as
transformações que vem ocorrendo: no mercado mundial, na globalização,
no avanço do neoliberalismo  procurando encontrar  algumas hipóteses
explicativas dos fenômenos da pós-modernidade que mudaram o espaço
ocupacional do Serviço Social e as demandas a profissão

Palavras-chaves: globalização, neoliberalismo, novas tecnologias,novas
demandas profissionais

No limiar do 2000, é importante que o Serviço Social como
profissão, reconheça as profundas alterações que estão acontecendo
na América Latina e no mundo.

Esta leitura deve realizar-se  através de  uma visão macroscópica,
que  estude com um enfoque interdisciplinar   o mundo contemporâneo
considerando as dimensões econômicas,  sociais,  culturais  e   políticas
para analisar  e delinear as principais categorias  explicativas que
permitam proceder ao estudo das mudanças que se produziram em
todos  os países do planeta.  O Brasil, é profundamente atingido pelas
transformações originadas pela globalização dos mercados  e o  avanço
do Neoliberalismo.  Na atualidade, o país vive um momento de
redefinição, porque os rearranjos políticos internacionais  aprofundaram
ainda mais as diferenças, por um lado a concentração da riqueza e por
outro  o empobrecimento da população, afetando principalmente o

*  Assistente Social, PROF DO Depto de Serviço Social da UEL , doutora em Ciências
da Comunicação-USP.Coordenadora da Pesquisa.
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mundo do trabalho,  altos índices de desemprego  e  novos modelos de
organização e estruturação, causando a flexibilidade e a precariedade
nos vínculos de trabalho. Reduzindo cada vez mais as responsabilidades
do Estado  sobre a seguridade social e os direitos sociais da população.
Estas transformações societárias vem implicando, não só a emergência
de novas demandas para o Serviço Social, como na necessidade
premente de redimensionar  a formação profissional a partir de
procedimentos investigativos* que tomem  como objeto as mudanças
do espaço ocupacional do Assistente Social. O estudo desta temática
, é importante para o Serviço Social, pois vem  proporcionar uma análise
das mudanças impostas pelas novas tendências da sociedade
contemporânea e seu rebatimento na prática do Serviço Social.

1. As questões contemporâneas

Alertamos aos Assistentes Sociais  para esta discussão
contemporânea, principalmente para aqueles que ainda não estão
conscientes do que está acontecendo no mundo e principalmente em
América Latina. Neste debate encontramos duas posturas: os
apocalípticos , que acreditam que  no final deste século, a economia
de mercado internacionalizado trará enormes prejuízos para os
trabalhadores, pois a crises que abala as bolsas  é uma recente
manifestação de um processo em que o poder dos governos, o papel
das empresas  e o  destino dos empregos e as culturas nacionais são
transformados pela integração econômica e tecnológica.

Para Viviane Forrestier (1997), no atual modelo econômico que
se instala no  mundo sob o signo da cibernética, da automatização, das
tecnologias revolucionárias-, o trabalhador é supérfluo e está condenado
a passar da exclusão social a  eliminação. Na era da mundializacão, do
liberalismo absoluto, na era da globalização e a virtualidade, o trabalho
é considerado como conjunto de empregos e assalariados, é um conceito
obsoleto, um parasita sem  utilidade,  é a falta de humanidade de um

*  Este artigo, refere-se aos resultados parciais da pesquisa  “As Questões Sociais
Contemporâneas e as Demandas da Profissão Frente A Re-Construção do Projeto
de Formação do Assistente Social” que  desenvolvimos em 1997-98, junto a uma
equipe de pesquisadores e colaboradores no Departamento de Serviço Social da
Universidade Estadual de Londrina, com apoio  do CNPq.
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sistema que lucra a partir da vergonha e a  humilhação de milhes de
desempregados  por todo o mundo .

No atual modelo econômico que se instala no mundo sob o
signo da cibernética, da automatização, das tecnologías revolucionárias-
, o trabalhador é supérfluo e está condenado a passar da  exclusão
social a  eliminação total.

Mas em contraposição ao “Horror econômico”, Robert Kurtz
manifesta outra visão: de que o capitalismo começa a libertar o homem
do sofrimento do trabalho. O que deve diferenciar-se, é que o escasso
”  tempo livre” é hoje um mero prolongamento do “trabalho” por outros
meios como  prova a industria da diversão. Na atualidade, a lógica do
“trabalho”, apoderou-se das esferas cindidas e insinuo-se na cultura,
no esporte até mesmo na intimidade.

Da mesma forma o desenvolvimento das forças produtivas
cientificadas leva ao absurdo a priorização do trabalho. O principio
positivo do sofrimento não pode mais sustentar-se, pois o capitalismo
começou a libertar o homem do “trabalho”.

Nas palavras de Kurtz “No futuro a emancipação social não
poderá mais fundar-se num conceito positivo de “trabalho”. Este fim
histórico de sofrimento, não seria o fim da atividade humana em sua
troca com a natureza, mas somente o da menoridade irrefletida.”

Posições apocalípticas ou mais positivas, demonstram que por
mais que certos pensadores queiram incondicionalmente preservar essa
forma que nos conhecemos hoje por trabalho, ele está mudando, e
neste fim de milênio, encontramo-nos diante de uma porta, atrás da
qual existem  conceitos ainda pouco conhecidos para desvendar.

Os integrados ou  triunfalistas manifestam que a globalização
da economia e a internacionalização dos capitais internacionais, não
são um fenômeno recente, mas existe atualmente de una forma mais
intensa, e a alta tecnologia , a cibernética  e a robótica, estão causando
a mesma reviravolta, que na época em que os teares foram substituídos,
durante a revolução industrial. Contudo, tem que existir nesta nova
onda, uma readaptação dos trabalhadores, depositando na capacitação
dos operários as maiores esperanças para o futuro, contra o desemprego
estrutural.

Nesse sentido as épocas de transformações polarizam
expectativas, é natural que num mundo de velozes mudanças:
tecnológica, econômica e geopólitica se produza um assombroso desvio
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dos teóricos sobre as crenças  acerca do futuro. O pensamento
catastrófico de Jean Beaudrillard e Viviane Forrestier entre outros e os
Triunfalistas, Roberto Campos  o Gunter Sachs são o resultado de
épocas marcadas pela aceleração do tempo histórico, repleto de
ansiedade frente ao desconhecido.

Quais são as principais hipóteses sobre as transformações
societárias?

Segundo Eduardo Gianetti da Fonseca, O fenômeno da
globalização é o resultado da conjunção de três forças poderosas:
– A terceira revolução tecnológica (tecnologia ligadas a busca,

processamento , difusão e transmissão das informações; inteligência
artificial;  engenharia  genética).

– A formação de áreas de livre comércio e blocos econômicos
integrados (como o Mercosul, a União Européia  e  o Nafta);

– A crescente interligação e interdependência dos mercados físicos e
financeiros em escala planetária.

Segundo Steffan(1997) o termino do  “período extraordinário”
do capitalismo de pós-guerra    e a mudança radical das relações sociais
de produção mediante a substituição do Estado benfeitor keynesiano
pelo capitalismo reacionário do Estado- não bem  nomeado “
neoliberalismo”- foram duas variáveis de grande importância  no
processo de globalização do capital .

Para outros autores “O neoliberalismo é um engano
monumental, no somente do ponto de vista   econômico mas também
no  político, já que preconiza uma ampla  democracia  e  na sua  versão
latino-americana  tem levado a um  desmantelamento dos antigos
estados de bem-estar e a um  crescimento desmesurado do poder
transnacional, num processo autoritário,  realizado fora da vontade
dos povos do continente.” Garrido l997

Podemos afirmar então, que este é um movimento ideológico,
em escala verdadeiramente mundial como o capitalismo  jamais havia
produzido no passado.  Trata-se de um corpo de doutrina coerente,
auto-consciente, militante , lucidamente decidido a transformar todo
o mundo á sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão
internacional .

O neoliberalismo aparece como uma categoria fundamental pois
altera as dimensões, orientações e funcões do Estado.
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Do  Estado de Bem-estar Social  ao:
• Estado Mínimo
• Privatização de empresas públicas,
• Não intervenção do Estado na economia.
• Redução do gasto público (diminuição de recursos destinados

a  área social: políticas sociais e assistenciais)

Estas caraterísticas apontadas do modelo neoliberal implicam
na  alteração das  políticas sociais: base de sustentação da profissão.

Como fator fundamental aparece a redução do tamanho do
Estado e a conseqüente privatização das políticas sociais que estão
saindo da orbita do Estado e passam para:   ONG, Igrejas, Instituições
filantrópicas, Associações de Moradores etc.). As Políticas Sociais que
permanecem perdem seu caráter universal e enfocam somente a
população mais pobre.

O avanço do neoliberalismo promove a descentralização das
Políticas Sociais mas ao mesmo tempo, ocorre a: centralização
executiva, econômica e normativa. Podemos decodificar que  o discurso
neoliberal promete uma maior igualdade de oportunidades,  tanto em
nível institucional como  para a população, mas paradoxalmente
podemos constatar  no cotidiano da pratica profissional, a existência
de uma crescente desigualdade econômica , social  e cultural.

Alain Touraine (1997) assinala uma luz no final do túnel, ele
afirma que a eficácia positiva das indispensáveis reformas liberais está
esgotada. Seus efeitos negativos, sobre todo os sociais e os políticos,
são cada vez mais evidentes devido as posições anunciadas pelos
diferentes chefes tanto do FMI (Fundo Monetário Internacional (como
do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

As últimas noticias da Cumbre das Américas realizada no mês
de abril de 1998,  no Chile reafirma a necessidade dos governos de
implantar a educação para todos, e melhorar a situação social dos países
do Mercosul para poder integrar o ALCA (Associação de Livre
Comercio das Américas) previsto para o ano 2005, posturas
incompatíveis com a redução do Estado, pois ele deverá ser o principal
gestor de recursos para a implantação de políticas para a educação e
para a área  social. Tal vez, o fato mais importante  e que se estão
gerando algumas contradições no cenário nacional e internacional.
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Em sínteses,  as mudanças nos  processos produtivos, geraram,
um impacto, que atingiram a  todos os países. O Brasil está sendo
profundamente afetado  pelas transformações do mundo do trabalho.
Sobre todo, é  necessário mobilizar   todos os segmentos para defender
os direitos sociais já contidos na Constituição de 1988 para enfrentar
as conseqüências de este processo; principalmente  “a escassez” de
trabalho, que está refletida nos  altos índices de desemprego , y também
pelas novas modalidades de organização e  estruturação, originando  a
flexibilidade e precariedade dos vínculos laborais.

2.Mudanças no espaço ocupacional do Serviço Social

Se bem foi constatado através de investigações sobre o mercado
de trabalho de Serviço Social realizadas em diversas regiões, que no
Brasil ainda não tem  ocorrido uma redução global de demandas de
Assistentes Sociais, encontramos , uma sensível diminuição de postos
de trabalho no Estado, (vagas que já não são mais preenchidas) com
cortes dos recursos orçamentários para as políticas sociais e um aumento
de trabalhadores voluntários e de  terceirização dos serviços.

Se as políticas sociais  como observa Carlos Montaño (1997:117)
se constituem em fator de sustentação funcional ocupacional dos
assistentes sociais (sua funcionalidade, sua instrumentalidade, sua
legitimidade) se estas foram significativamente alteradas no atual
contexto sócio-econômico e político (suas orientações e funcionalidade)
podemos pois, afirmar que a base de sustentação funcional-ocupacional
do Serviço Social tem sofrido (ou ainda estão sofrendo) transformações
relevantes.

Com base nestas observações  é importante destacar que apesar
do maior empregador ainda ser o Estado, também  existe  una tendência
de abertura para novos postos de trabalho em outras esferas, como
nas Organizações Não Governamentais, ampliação das consultorias
devido a terceirização dos serviços, e nos serviços privados de saúde
entre outros.

Registra-se no atual contexto ,  mudanças nas  atividades que já
foram   atribuídas ao Assistente Social,  atualmente exige-se, cada vez
mais, que integre equipes interdisciplinares, que atue no âmbito da
formulação e implementação das políticas sociais, impulsadas pelo
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processo de municipalização ; que tenha contato com o  mundo da
informática e conheça as  novas tecnologias e as formas de gestão
administrativa – entre outros aspectos.

No bojo das discussões, a  preocupação que é mais saliente
refere-se ao Sevicio Social  como profissão,  que deve ir de encontro a
esta nova realidade, pois  existe o perigo latente deste vir a tornar-se
uma pratica residual.  O desafio  profissional radica em  não fechar-se
em si mesmo, ampliar os horizontes procurando compreender as
mudanças que estão acontecendo no  mundo e principalmente em
Latinoamérica. Em quanto a este problema, sustentamos que é possível
e necessário que a profissão  como um todo inicie um  debate e participe
ativamente na definição de sua base de sustentação ocupacional,
pudendo assim os assistentes sociais converter-se em atores  desse
processo .

Como afirma Netto (1996: 89) as profissões não são só os
resultados de processos macroscópicos devem também ser tratadas,
cada qual como corpus teórico e políticos que condensam projetos
sociais, onde emanam dimensões ideológicas que dão a direção  aos
mesmos processos sociais.

Por  tanto, devemos avançar e conquistar  um efetivo mercado
de trabalho,  mas  devemos preocuparmos também por melhorar  o
nível da formação profissional. Estos seguimentos estão estreitamente
interrelacionados,  pois existe uma correlação entre as dificuldades da
pratica profissional atual, os baixos salários, o aumento da clientela a
ser atendida, e o preparo  dos outros profissionais que disputam  o
mesmo espaço ocupacional.

Só  através da formação profissional acorde as novas exigências
do mercado de trabalho e a retroalimentação constante de novos
conhecimentos permeados por uma reflexão critica  é que poderemos
tornarmos  competentes , podendo assim competir  lado a lado com
outras profissões da área de humanas.

Redimensionar o perfil profissional que exige na
atualidade um conhecimento de línguas estrangeiras, de
informática, sintonias com as mudanças e atenção a
qualificação continua. Requisita-se um profissional
crítico com competência teórico-metodológica, técnico
operativa e ético-política, dotado de habilidades como
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criatividade, versatilidade, iniciativa, liderança,
capacidade de negociação, resolutiva e de argumentação,
habilidade para o trabalho interdisciplinar e para atuar
no campo da consultoria KROIKE.:1997

Nesta ótica, o desafio para o Serviço Social como profissão no
limiar do próximo século e participar como um agente ativo na
formulação de políticas públicas, inserido em equipes interdisciplinares,
atuando no mundo da informática, vinculando-se nas redes mundiais.
Capacitándo-se permanentemente e abordando também as novas
técnicas e discursos gerenciais .

Por último, as grandes  mudanças  na  sociedade como um todo
e nas organizações,  instituições governamentais, não governamentais
ou empresas, aconteceram nos últimos anos na maioria dos países
ocidentais  Estas  mudanças : como a tendência à  privatização, a
terceirização de  setores  das organizações,  a  grande revolução do
setor da comunicação e da tecnologia, a globalização da economia e o
avanço  do neoliberalismo afetaram o mundo do trabalho e o espaço
ocupacional do Serviço Social e levaram aos países latino-americanos
onde impera a desigualdade social, à redução paulatina das
responsabilidades do Estado sobre a seguridade social e os direitos
sociais da população.

O desafio portanto  é realizar uma leitura reflexiva processual
para determinar as repercussões das transformações que se estão
produzindo em Brasil, especificamente o processo de avance do
neoliberalismo que realmente existe, com sus particularidades próprias
em nosso país e em América Latina.

ABSTRACT
This article objective to promote pertinent debates about the
transformations that it comes happening: in the global economy,  trying
to find some explanatory hypotheses of the phenomenons of the
postmodernity that changed the occupational space of  Social Work.

Words-keys: global economy mundialization, political ideas,
tecnological edge labour,social work new  demands
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A AÇÃO INVESTIGATIVA NA PRÁTICA
COTIDIANA DO ASSISTENTE SOCIAL

Vera Lucia Tieko Suguihiro *

RESUMO

O texto refere-se ao processo de desvelamento do que se oculta nas
práticas cotidianas dos Assistentes Sociais, tendo a ação investigativa
como instrumento.

Palavras chaves: cotidiano –  ação profissional – investigação

Está sempre nos debates dos profissionais de Serviço Social a
questão da busca de  um projeto de intervenção que dê um novo
significado à profissão de modo a responder, de forma não apenas
coerente teoricamente mas também com eficiência, às demandas sócio
profissionais que lhes são colocadas.

Essa busca de novos  caminhos, apoia-se na verificação de que,
via de regra, o assistente social esgota o seu trabalho profissional na
operacionalização dos serviços à população, sem ir além da prática
instituída. Nesse caso, o profissional perde a oportunidade de
compreender os nexos da sua intervenção, bem como de evidenciar os
limites e as possibilidades embutidas na sua ação cotidiana, passíveis
de dar novos contornos a sua ação profissional.

Ao longo do desenvolvimento da sua ação, os assistentes sociais
têm enfrentado diferentes dilemas na profissão. Alguns, aos quais se
pode chamar de “falsos dilemas”, estão atrelados às características
próprias da profissão e decorrem de sua situação na divisão  sócio-
técnica do trabalho na sociedade contemporânea. São essas atividades,
as de caráter burocrático, assistencial, pragmático, que conformam a
profissão como uma prática eminentemente interventiva.

*  Professora Associada AC-B do Departamento de Serviço Social da Universidade
Estadual de Londrina, doutora pela PUC-SP.
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A ênfase nessas atividades tem traduzido em respostas
profissionais fragmentadas, trabalhadas nos limites instituídos
socialmente. Nessa perspectiva, o assistente social dificilmente tem
uma visão totalizadora da problemática que enfrenta, não acionando,
portanto, o seu potencial para modificar o seu modo de intervir.

Outros dilemas têm por base a perspectiva de que a teoria dá
conta de explicar a realidade, mas não instrumentaliza a prática
cotidiana do assistente social. Nessa ótica, é facilmente embutida a
contradição de um discurso crítico e uma prática baseada no senso
comum e ainda, a efetivação da relação dicotômica entre profissionais
que “pensam” e profissionais que “fazem”.

A superação desta tensão vai demandar dos assistentes sociais
uma disponibilidade a não mais pensarem na prática profissional em
si, independentemente de seus fundamentos e de suas determinações,
assimilando, ao nível da racionalidade, a necessária unidade entre a
teoria e a prática como determinantes complementares que incidem
na ação particular dos profissionais, o que lhes vai possibilitar a garantia
do movimento dialético pensamento/ação.

Assim, entendemos que a vida de todos os dias, se iluminada
por uma teoria sólida, é uma  fonte permanente de conhecimento capaz
de gestar práticas sociais inovadoras. A  partir dessa convicção,
acreditamos que, no estudo reiterado e crítico das práticas cotidianas
dos assistentes sociais, encontraremos um fio condutor para, além de
conhecer e analisar as formas de pensar e agir, construir, com bases na
teoria, as possibilidades de novas práticas.

Este processo de construção do saber profissional a partir de
uma dinâmica deliberada de investigação e discussões, fundamenta-
se no suposto de que um conhecimento sistematizado e rigoroso pode
se concretizar pela via da reflexão-ação de sujeitos históricos. Essa
forma de aproximação do saber parece-nos mais adequada no âmbito
do serviço social, na medida em que, como caracteriza Myriam Veras
Baptista:

“a especificidade que particulariza o conhecimento
produzido pelo serviço social é a inserção de seus
profissionais em práticas concretas. O assistente social
se detém frente às mesmas questões que os outros
cientistas sociais, porém o que o diferencia é o fato de
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ter em seu horizonte um certo tipo de intervenção: a
intervenção profissional. Sua preocupação é com a
incidência do saber produzido  sobre a sua prática: em
serviço social, o saber crítico aponta para o saber  fazer
crítico” (Baptista,1992:89)

É  importante entender que o saber que deriva da prática
profissional não se coloca imediatamente de modo pronto e acabado,
mas é um conhecimento que se constrói: “desenvolve, traduz, codifica
e decodifica um conjunto de questões que se colocam à prática
profissional em determinado momento” (Baptista,1986:4), e delas
extrai um saber.

A prática cotidiana dos profissionais de serviço social tem a
revelar uma riqueza escondida sob a trivialidade das ações e da pobreza
aparente das atividades rotineiras. Trata-se de assumir o movimento
proposto por Lefebvre (Lefebvre,1991:44) que permite descobrir sob
a trivialidade e atingir o extraordinário à partir do ordinário.

Tendencialmente, os profissionais têm se dedicado aos limites
imediatamente colocados no cotidiano  e não à “possibilidades ocultas”.
Existem, nesse mesmo cotidiano, possibilidades que não estão ali
claramente explicitadas, precisando, portanto, serem acionadas. Isto
significa que nas questões do cotidiano, e muitas vezes no próprio
limite enfrentado, estão embutidas possibilidades potenciais capazes
de apontar para novas formas de ação.

O que percebemos é que, na prática, os limites vêm sendo
tratados como condicionantes da ação, ou seja, a sua representação é
linear e não contraditória. As dificuldades postas aos assistentes sociais,
sejam de natureza teórica, sejam de natureza técnica e/ou política
tendem a ser escamoteadas pelos  limites institucionais.

Para  tanto, se faz necessário apreender o movimento
contraditório da prática profissional nos  diferentes níveis das relações
sociais, situar o profissional como trabalhador assalariado com
vinculação institucional, com a função de emitir respostas qualificadas
às demandas sócio profissionais, em suma, inserir o seu cotidiano
particular no contexto da profissão, entendida como determinada pela
divisão sócio- técnica do trabalho.

Há que se assinalar que, via de regra, os assistentes sociais têm
desprezado a sua prática cotidiana entendendo-a apenas como espaço
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de mera seqüência empírica de ações, na medida em que priorizam as
práticas singulares, vivenciando o que foi sinalizado por Agnes Heller
(Heller,1985:35) em sua análise da cotidianeidade:  reagimos a
situações singulares, respondemos a estímulos singulares e resolvemos
problemas singulares.

Assim, o desafio está em apreender e desvelar os limites e as
possibilidades potenciais presentes na dinâmica da vida cotidiana
profissional.

Esta via de abordagem tem como respaldo a percepção de que
a prática profissional se constitui em espaço privilegiado para
apropriação das potencialidades da intervenção, na medida em que se
vê frente as diferentes expressões da vida cotidiana, as quais formam
um mosaico que, dependendo do modo que se debruçar sobre ele,
permite uma apreensão totalizante da realidade nas suas variadas
dimensões e, em conseqüência, a construção de uma prática de espectro
abrangente.

Assim, para desencadear um processo de desvelamento do que
se oculta nas práticas cotidianas dos assistentes sociais e,
concomitantemente, apreender as possibilidades do “novo”, faz-se
necessário a incorporação da ação investigativa  como instrumento
para o   exercício profissional. A investigação possibilita o resgate e a
reconstrução da ação cotidiana dos assistentes sociais, capturando suas
determinações e seus nexos através de estudo reiterado e crítico da
realidade social.

A inserção da perspectiva investigativa na ação impõe-se como
exigência básica e angular da profissão e não mais como algo opcional.
Neste sentido, o pesquisador deixa de ser mero observador do real,
prevalecendo o primado da relação sujeito/objeto, dialetizado por uma
teoria consistente capaz de ultrapassar o limite do objeto e construir
um novo saber.

Nesta perspectiva,  a ação investigativa  permite  romper com
as práticas  puramente descritivas de cunho factual, reducionista,
ingênua e acrítica, para uma apreensão de “algo mais” do real
investigado. Isto significa ajudar o profissional a traduzir no concreto
cotidiano o seu conhecimento, tendo o espírito indagativo como
condição fundamental para o exercício profissional.

Esta  assertiva fundamenta-se na perspectiva apontada por
Vázquez: “a prática é o fundamento e limite do conhecimento e do
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objeto humanizado que, como produto da ação, é objeto do
conhecimento” (Vázquez, 1979:154), ou seja, a prática é o ponto de
partida e a base para aferir e validar o conhecimento, como também
estabelecer “o critério de sua verdade, precisando, para tanto, “plasmar-
se, adquirir corpo na própria realidade, sob a forma de atividade
prática” (Vázquez,1979:155).

Este processo constitui-se na elaboração teórica sobre os dados
empíricos, com intuito de colocar em movimento um rigoroso esforço
de criação intelectual para construção das categorias analíticas práticas.
Essas categorias se constituem em ferramentas intelectuais que
permitem não apenas analisar e explicitar  a realidade  social  - mediante
articulação com a teoria, ultrapassando o limite da acumulação de
dados, para um reiterado questionamento do real – mas também
construir um saber/fazer sobre esse real.

Na medida em que o homem sente a necessidade de produzir
algo novo, encontra na práxis criadora o espaço que “permite enfrentar
novas necessidade, novas situações” (Vázquez, 1979:247).
Acrescentaríamos a essa reflexão de Vázquez que o “novo” não significa
necessariamente “outro”, pode ser produto do “novo olhar” lançado
sobre  coisas já vivenciadas.

O criativo já está inscrito no cotidiano das práticas como uma
possibilidade, mas a sua concretização implica em um exercício
consciente de vontade dos profissionais.

Para enfrentar este desafio faz-se necessário contar com uma ação
investigativa que tenha uma nítida  preocupação com a prática, de forma
a garantir um nível de reflexão que permita não apenas apreender o real
imediato com suas contradições, mas também desvelar o que está oculto
no aparente. Deve, ainda, possibilitar, além do resgate dialético das
dimensões que dão movimento à prática profissional – dimensão do fazer
e a do pensar – a percepção dos meios de sua superação.

A ação investigativa dá aos profissionais a oportunidade de
pensar em si mesmos e ao seu fazer profissional. Isto requer dos
profissionais disposição de analisar e refletir, de forma aberta e
transparente, suas ações, seus dilemas e falsos dilemas, imbuídos pelo
interesse em desenvolver uma ação planejada, resultante daquela
reflexão, permitindo o enfrentamento de suas questões operativas
principais. A intenção de desvelar as práticas ocultas do cotidiano só
pode efetivar-se a partir da e na ação profissional.
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Este momento caracteriza-se pelo encontro com o
desconhecido. Isto significa ir além do discurso parcial, fragmentado,
pela simples reprodução do já produzido, mas descobrir algo que ainda
não foi partilhado na construção do saber. Deste modo, a ultrapassagem
da totalidade parcial para totalidade mais complexa no interior da
prática se faz pela relação pensamento/realidade.

É na própria ação cotidiana dos profissionais que se busca
resgatar as categorias particulares, empíricas que dão movimento à
sua intervenção, o que implica  ir além da visão limitante e aparente
do cotidiano, reconstruindo o objeto da intervenção, que antes parecia
descontínuo, dando-lhe uma dimensão histórica.

Assim, a categoria da mediação é apreendida como expressão
concreta do processo de passagem que o profissional realiza na medida
em que supera a leitura do aparente imediato para imprimir uma
direção crítica ao conjunto de suas práticas cotidianas.

A construção dessas categorias exige dos profissionais, o que
Ianni (Ianni,1986:4) classificou como uma reflexão obstinada,
interrogando o real reiteradamente para desvendar do real aquilo que
não está dado, o que não é imediatamente verificado. Isto significa o
encaminhamento da reflexão no sentido de superar o nível da aparência,
tornando o objeto investigado cada vez mais rico e transparente, pela
via da argumentação.

Essas categorias são elementos fundamentais que subsidiam a
compreensão, a explicação e a recomposição do objeto investigado
em sua totalidade. É necessário  perseguir um circuito dialético de
retorno às práticas cotidianas, ultrapassando assim, o limite da
particularidade  para a universalidade do conhecimento que a prática
possibilitou construir.

A pista a ser perseguida para avançar nessa assertiva foi
sinalizada por Konder quando afirma que,

“qualquer objeto que o homem possa perceber ou criar
é parte de um todo. Em cada ação empreendida, o ser
humano se defronta, inevitavelmente, com os problemas
interligados. Por isso, para encaminhar uma solução para
os problemas, o ser humano precisa ter certa visão de
conjunto deles: é a partir da visão de conjunto que a
gente pode avaliar a dimensão de cada elemento do
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quadro. Foi o que Hegel sublinhou quando escreveu:
“A verdade é o todo”. Se não enxergamos o todo,
podemos atribuir um valor exagerado a uma verdade
limitada (transformando-a em mentira), prejudicando a
nossa compreensão de uma verdade mais geral”
(Konder, 1981:37)

Nesta perspectiva, a ação investigativa permite aos assistentes
sociais em suas práticas cotidianas:
a) desdobrar as múltiplas determinações que constituem o cotidiano

da prática profissional, num esforço de apreende-lo de forma
diferente daquela percebida no momento da sua singularidade e
na sua imediaticidade;

b) Avançar no desenvolvimento de estratégias pedagógicas capazes
de mediar a dimensão do senso comum com a produção de
conhecimento;

c) Colocar os profissionais em permanente diálogo com o pensamento
crítico contemporâneo;

d) Subsidiar os profissionais na emissão de respostas qualificadas as
demandas e necessidades da prática;

e) Apreender e traduzir, no concreto real, o conhecimento acumulado
ao nível da teoria social e das teorias mediadoras;

f) Construir um conhecimento novo, crítico e criativo capaz de
iluminar e subsidiar  a prática  cotidiana, possibilitando ao
profissional apropriar-se de um saber para a construção de um fazer
competente.

Assim, da interlocução entre as ações investigativas e as
diferentes formas de pensamento e de  ação acerca da situação concreta
vivida no cotidiano dos profissionais, é que está  a possibilidade de
emergir um novo significado de prática.
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ABSTRACT

This article is concerned with the daily practice of the social workers
dual the research action as its tool.

Key-words:  daily practice, profissional action, research action
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QUESTÃO SOCIAL:
OBJETO DO SERVIÇO SOCIAL?

Ednéia Maria Machado*

RESUMO

A questão social tem sido colocada, na nova proposta de reformulação
curricular, como objeto do Serviço Social. Resgatar a concepção de
questão social como forma de refletirmos sobre a possibilidade de a
questão social, ou, as expressões da questão social, se constituir em
nosso objeto profissional, é o objetivo deste artigo.

Palavras-chaves: serviço social, objeto, questão social

Ter como objeto de análise o objeto do Serviço Social é sempre
um desafio. O Serviço Social é uma profissão legitimada socialmente,
isto significa que ele tem uma função social. As profissões são criadas
para responderem às necessidades dos homens. O desenvolvimento
das forças produtivas colocam as necessidades de novas profissões,
assim como considera outras desnecessárias. Mas, mesmo respondendo
a uma necessidade social, o que pode ser corroborado pelo número de
assistentes sociais inseridos no mercado de trabalho; pelo fato de que
eles, efetivamente, trabalham desenvolvendo ações que tem um
produto, produto social com dimensões econômicas e políticas; ainda
assim, o Serviço Social mantém, historicamente, o dilema da
especificidade profissional. Especificidade, esta, que é dada pelo objeto
profissional. Em termos bastante simples, a questão é: sobre o que
trabalha o Serviço Social? A resposta a esta questão responde, também,
com qual objetivo trabalha o Serviço Social.

O objeto do Serviço Social, neste sentido, está, intimamente,
vinculado a uma visão de homem e mundo; fundamentado numa

* Assistente Social, professora do Departamento de Serviço Social da UEL, doutora
em Serviço Social.
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perspectiva teórica que, no modo capitalista de produção, implica em
uma opção política – a teoria norteadora da ação, a ação que re-constrói
a teoria, demonstram de que lado está o Serviço Social. E, desde o
Movimento de Reconceituação, o Serviço Social tem construído uma
ação voltada para a maioria da população. Mas esta não foi sempre
sua história.

O Objeto: da incapacidade individual às determinações estruturais

Em 62 anos, 1937 a 1999, o Serviço Social realizou uma
transformação no interior da profissão. Começou creditando aos
homens a “culpa” pelas situações que vivenciavam, e acreditando que
uma prática doutrinária, fundamentada nos princípios cristãos, era a
chave para a “recuperação da sociedade”. Chega, em 1999, assumindo
uma postura marxiana, analisando que a forma de produção social é a
causa prioritária das desigualdades – os homens, individualmente, não
são desiguais, a forma de produção e apropriação do produto social é
que produz as desigualdades,  modo de produção este que deve ser
reproduzido, para manter a dominação de classe. É um salto elogiável
para uma profissão que começou querendo moldar os homens de
acordo com os princípios cristãos de respeito à autoridade, e, hoje,
tem, nos homens, a autoridade máxima a ser respeitada; uma profissão
que tinha nos homens o objeto do seu trabalho, e, hoje, entende que
os homens são sujeitos da história.

O objeto do Serviço Social, no Brasil, tem, historicamente, sido
delimitado em virtude das conjunturas políticas e sócio-econômicas
do país, sempre tendo-se em vista as perspectivas teóricas e ideológicas
orientadoras da intervenção profissional.

Assim, é que, no início do Serviço Social no Brasil, 1937, o
objeto definido era o homem, mas um homem específico: o homem
morador de favelas, pobre, analfabeto, desempregado, etc. Enfim,
entendia-se que esse homem era incapaz, por sua própria natureza, de
“ascender” socialmente. Daí que o objeto do Serviço Social era este
homem, tendo por objetivo moldá-lo, integrá-lo, aos valores, moral e
costumes defendidos pela filosofia neotomista.

 Posteriormente, o Serviço Social ultrapassa a idéia do homem
como objeto profissional. Passa-se à compreensão de que a situação
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deste homem – analfabeto, pobre, desempregado, etc. – é fruto, não
só de uma incapacidade individual mas, também, de um conjunto de
situações que merecem a intervenção profissional. O objeto do Serviço
Social se coloca, então, como a situação social problema:

“... o Serviço Social atua na base das inter-relações do
binômio indivíduo-sociedade. [...] Como prática
institucionalizada, o Serviço Social se caracteriza pela
atuação junto a indivíduos com desajustamentos
familiares e sociais. Tais desajustamentos muitas vezes
decorrem de estruturas sociais inadequadas”
(Documento de Araxá, 1965, p.11).

Na década de 70, com a mobilização popular contra a ditadura
militar, o Serviço Social revê seu objeto, e o define como a
transformação social. Apesar do objeto equivocado, afinal a
transformação social não se constitui em tarefa de nenhum profissional
– é uma função de partidos políticos ; o que este objeto, efetivamente,
representou foi a busca, pelas assistentes sociais, de um vínculo orgânico
com as classes subalternizadas e exploradas pelo capital. E é esta
postura política que tem marcado os debates do Serviço Social até os
dias atuais. Teoricamente, o Serviço Social passa a orientar-se pela
análise marxiana da sociedade burguesa, mas abandonou a
transformação social como objeto profissional e, no âmbito da ABESS/
CEDEPSS* *, o objeto passou a ser definido como a questão social, ou
as expressões da questão social:

“O assistente social convive cotidianamente com as mais
amplas expressões da questão social, matéria prima de
seu trabalho. Confronta-se com as manifestações mais
dramáticas dos processos da questão social no nível dos
indivíduos sociais, seja em sua vida individual ou
coletiva” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 154-5).

** Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social e Centro de Documentação e
Pesquisa em Política Social e Serviço Social.
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O que é questão social?

A concepção de questão social está enraizada na contradição
capital x trabalho, em outros termos, é uma categoria que tem sua
especificidade definida no âmbito do modo capitalista de produção.

A concepção de questão social mais difundida no Serviço Social
é a de CARVALHO e IAMAMOTO, (1983, p.77):

“A questão social não é senão as expressões do processo
de formação e desenvolvimento da classe operária e de
seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo
seu reconhecimento como classe por parte do
empresariado e do Estado. É a manifestação, no
cotidiano da vida social, da contradição entre o
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros
tipos de intervenção mais além da caridade e repressão”.

Não contraditória à esta concepção, temos a de TELES, (1996,
p. 85):

“... a questão social é a aporia das sociedades modernas
que põe em foco a disjunção, sempre renovada, entre a
lógica do mercado e a dinâmica societária, entre a
exigência ética dos direitos e os imperativos de eficácia
da economia, entre a ordem legal que promete igualdade
e a realidade das desigualdades e exclusões tramada na
dinâmica das relações de poder e dominação”.

Portanto, a questão social é uma categoria que expressa a
contradição fundamental do modo capitalista de produção.
Contradição, esta, fundada na produção e apropriação da riqueza
gerada socialmente: os trabalhadores produzem a riqueza, os
capitalistas se apropriam dela. É assim que o trabalhador não usufrui
das riquezas por ele produzidas.

A questão social representa uma perspectiva de análise da
sociedade. Isto porque não há consenso de pensamento no fundamento
básico que constitui a questão social. Em outros termos, nem todos
analisam que existe uma contradição entre capital e trabalho. Ao
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utilizarmos, na análise da sociedade, a categoria questão social, estamos
realizando uma análise na perspectiva da situação em que se encontra
a maioria da população – aquela que só tem na venda de sua força de
trabalho os meios para garantir sua sobrevivência. É ressaltar as
diferenças entre trabalhadores e capitalistas, no acesso a direitos, nas
condições de vida; é analisar as desigualdades e buscar forma de superá-
las. É entender as causas das desigualdades, e o que essas desigualdades
produzem, na sociedade e na subjetividade dos homens.

E as consequências da apropriação desigual do produto social
são as mais diversas: analfabetismo, violência, desemprego, favelização,
fome, analfabetismo político, etc.; criando “profissões” que são frutos
da miséria produzida pelo capital: catadores de papel; limpadores de
vidro em semáforos; “avião” – vendedores de drogas; minhoqueiros –
vendedores de minhocas para pescadores; jovens faroleiros – entregam
propagandas nos semáforos; crianças provedoras da casa – cuidando
de carros ou pedindo esmolas, as crianças mantém uma irrisória renda
familiar; pessoas que “alugam” bebês para pedir esmolas; sacoleiros –
vivem da venda de mercadorias contrabandeadas; vendedores
ambulantes de frutas; etc. Além de criar uma imensa massa
populacional que frequenta igrejas, as mais diversas, na tentativa de
sair da miserabilidade em que se encontram.

Como toda categoria arrancada do real, nós não vemos a questão
social, vemos suas expressões: o desemprego, o analfabetismo, a fome,
a favela, a falta de leitos em hospitais, a violência, a inadimplência,
etc. Assim é que, a questão social só se nos apresenta nas suas
objetivações, em concretos que sintetizam as determinações prioritárias
do capital sobre o trabalho, onde o objetivo é acumular capital e não
garantir condições de vida para toda a população.

Neste terreno contraditório entre a lógica do capital e a lógica
do trabalho, a questão social representa não só as desigualdades, mas,
também, o processo de resistência e luta dos trabalhadores. Por isto
ela é uma categoria que reflete a luta dos trabalhadores, da população
excluída e subalternizada, na luta pelos seus direitos econômicos,
sociais, políticos, culturais. E é aí, também, que reside as transformações
históricas da concepção de questão social. O avanço das organizações
dos trabalhadores e das populações subalternizadas, coloca em novos
patamares a concepção de questão social. Se, no período ditatorial
brasileiro pós-64 a luta prioritária era romper com a dominação política,
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hoje a luta é pela consolidação da democracia e pelos direitos de
cidadania. As transformações no mundo do trabalho, seja com a
substituição do homem pela máquina, seja pela erosão dos direitos
trabalhistas e previdenciários, exigem, também, que se reatualize a
concepção de questão social.

Importa ressaltar que a questão social é uma categoria
explicativa da totalidade social, da forma como os homens vivenciam
a contradição capital – trabalho. Ela desvenda as desigualdades sociais,
políticas, econômicas, culturais, bem como coloca a luta pelos direitos
da maioria da população, ou, como os homens resistem à
subalternização, à exclusão, e à dominação política e econômica.

Considerando a concepção de questão social aqui,
minimamente, debatida, resta-nos perguntar se é possível que ela se
constitua em objeto do Serviço Social.

Questão Social : Objeto do Serviço Social?

IAMAMOTO, (1997, p. 14), define o objeto do Serviço Social
nos seguintes termos:

“Os assistentes sociais trabalham com a questão social
nas suas mais variadas expressões quotidianas, tais como
os indivíduos as experimentam no trabalho, na família,
na área habitacional, na saúde, na assistência social
pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é
também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam
as desigualdades e a ela resistem, se opõem. É nesta
tensão entre produção da desigualdade e produção da
rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes
sociais, situados nesse terreno movido por interesses
sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou deles
fugir porque tecem a vida em sociedade. [...] ... a questão
social, cujas múltiplas expressões são o objeto do trabalho
cotidiano do assistente social”.

É indiscutível a inserção da intervenção do Serviço Social no
âmbito das desigualdades sociais, ou, mais amplamente, da questão
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social. Entretanto, considerando a concepção de questão social, é de
se perguntar se a mesma, ou suas expressões, podem se constituir em
objeto de uma única profissão. Estamos partindo da concepção de
que o objeto é o que demonstra, coloca, a especificidade profissional.
Ora, entender a questão social como objeto específico do Serviço
Social, das duas uma: ou se destitui a questão social de toda a
abrangência conceitual, ou se retoma a uma visão do Serviço Social
como o único capaz de atuar nas mudanças/transformações da
sociedade.

Se pensarmos na abrangência da concepção de questão social,
concluiremos que as mais diversas profissões têm suas atuações
determinadas por ela: o médico que atende problemas de saúde
causados por fome, insegurança, acidentes de trabalho, etc.; o
engenheiro que projeta habitações a baixo custo; o advogado que
atende as pessoas sem recursos para defender seus direitos; enfim, os
mais diferentes profissionais que, também, atuam nas nas expressões
da questão social.

Há, ainda, uma outra reflexão possível: em sendo a questão
social uma categoria que explicita, expressa, as desigualdades geradas
pelo modo de produção capitalista, ela se colocaria, também, como
objeto de todos aqueles que apostam no capitalismo como a forma
perfeita de produção da vida social. Assim, ela, também, se expressaria
nas políticas econômicas, sociais, culturais, traçadas em âmbito
governamental, para manter as classes que vivem do trabalho
subordinadas e dominadas. Ou seja, se a manifestação da desigualdade,
a luta pelos direitos sociais e de cidadania, são uma expressão da
questão social, não interessa as classes detentoras dos poderes políticos
e econômicos que haja um acirramento da contradição, viabilizando,
desta forma, espaços de organização da população. Neste sentido, a
contradição capital – trabalho também é um objeto dos que buscam, na
manutenção do capitalismo, a garantia de privilégios econômicos e políticos.

 Segundo FALEIROS, (1997, P. 37):

“... a expressão questão social é tomada de forma muito
genérica, embora seja usada para definir uma
particularidade profissional. Se for entendida como
sendo as contradições do processo de acumulação
capitalista, seria, por sua vez, contraditório colocá-la
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como objeto particular de uma profissão determinada,
já que se refere a relações impossíveis de serem tratadas
profissionalmente, através de estratégias institucionais/
relacionais próprias do próprio desenvolvimento das
práticas do Serviço Social. Se forem as manifestações
dessas contradições o objeto profissional, é preciso
também qualificá-las para não colocar em pauta toda a
heterogeneidade de situações que, segundo Netto,
caracteriza, justamente, o Serviço Social”.

Portanto, definir como objeto profissional a questão social, não
estabelece a especificidade profissional. Podemos entender, na sugestão
de FALEIROS, que qualificar a questão social significa apreender o
que compete ao Serviço Social no âmbito da questão social. Se falarmos,
por exemplo, nas expressões sociais da questão social, estaremos,
minimamente, definindo um espaço de atuação profissional.

Há que se ressaltar que, para FALEIROS, entretanto, o objeto
do Serviço Social se define pelo empowerment:

  “A questão do objeto profissional deve ser inserida num
quadro teórico-prático, não pode ser entendida de forma
isolada. Penso que no contexto do paradigma da
correlação de forças o objeto profissional do serviço
social se define como empoderamento, fortalecimento,
empowerment do sujeito , individual ou coletivo, na sua
relação de cidadania (civil, política, social ,incluindo
políticas sociais), de identificação ( contra as opressões
e discriminações), e de autonomia ( sobrevivência, vida
social, condições de trabalho e vida...)” (fonte:
correspondência pessoal, 15/10/1999)

Não estamos defendendo, aqui, a opção por um ou outro objeto.
O fundamental é repensarmos como o objeto de Serviço Social tem
sido colocado, e como poderemos revê-lo para darmos objetividade a
atuação profissional.

Entendemos que, a cada situação, temos que re-construir o
objeto profissional. Entretanto, ele tem determinações mais amplas, e
essa re-construção tem por finalidade, apenas, garantir, no processo
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de intervenção, as particularidades de cada situação, inserida no
contexto específico de onde atuamos.

ABSTRACT

The social subject has been placed, in the proposal of the new
curriculum, as object of the Social Service. To rescue the conception
of social subject as form of we contemplate about the possibility of the
social subject, or, the expressions of the social subject, to constitute in
our professional object, it is the objective of this article.

Key-words: social service,  object, social subject

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABESS/CEDEPSS. Proposta básica para o projeto de formação profissional.
Serviço Social & Sociedade, XVII (50): 143-71. São Paulo, Cortez, abr.
1996

AGUIAR, Antonio Geraldo de. Serviço Social e Filosofia : das origens a
Araxá. São Paulo, Cortez, 1984.

DEBATES Sociais. Documento de Araxá. Rio de Janeiro, no. 4, maio 1967

FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo,
Cortez, 1997

IAMAMOTO, Marilda Vilela; CARVALHO, Raul. Relações Sociais e Serviço
Social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica.
São Paulo, Cortez, 1983

IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na contemporaneidade:
dimensões históricas, teóricas e ético-políticas. Fortaleza, CRESS –CE,
Debate n. 6, 1997

TELES, Vera da Silva. Questão Social: afinal do que se trata? São Paulo em
Perspectiva, vol. 10, n. 4, out-dez/1996. p. 85-95





49SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.49-62, JUL./DEZ. 1999

OS DIREITOS DO HOMEM NA
SOCIEDADE ATUAL*

Silvia Maria Solci**

RESUMO

Este artigo refere-se à conquista dos direitos do homem. A grande
parcela da sociedade que vivencia a desiqualdade social, predominante
no país, reflete a desconsideração em relação ao direito.

Palavras chaves: direitos humanos; cidadania; desigualdade social.

O desrespeito aos direitos humanos estão visíveis tanto na
realidade brasileira quanto internacional, apesar de todo o avanço da
humanidade nessa área. A desigualdade marca o cotidiano
desmascarando o direito violado. Sua visibilidade, porém, parece não
provocar estranheza ou indignação na população como um todo,  pois
os que se mobilizam são apenas alguns setores da sociedade.

Estão a exigir justiça: que se cumpra a lei, que se faça justiça
social, enfim, que se cumpram os direitos do homem. Citando Comte-
Sponville, “muito bem - mas que justiça? E como fazê-la, sem saber o
que ela é ou deve ser?” (Comte-Sponville, 1995, p. 69). Que direitos?

Este autor aborda a justiça como uma virtude (ou valor moral)
a ser alcançada pelo homem, atribuindo-lhe dois sentidos. Em um, a
justiça é o direito (legalidade); em outro, é a igualdade entre os
indivíduos, em conformidade com regras escritas ou não (Comte-
Sponville, 1995, p. 71-2).

*  Este texto faz parte, com adequações, da dissertação O Estatuto da Criança e do
Adolescente-do reconhecimento à prática dos direitos, apresentada à PUC-SP, em
1996, para obtenção do título de mestre.

** Assistente social, mestre em Serviço Social pela PUC-SP, professora do Curso de
Serviço Social da UEL
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Reclama-se a justiça tanto diante do descumprimento da lei
quanto diante das desigualdades sociais. A lei, uma vez estabelecida, é
considerada justiça sem, contudo, necessariamente ser justa. Aí, não
estaria sendo considerado o valor da lei, a sua legitimidade. Uma lei
não pode ser justa se ela desprezar a igualdade; “quando a igualdade e
a legalidade se opõem, onde está a justiça?” (Comte-Sponville, 1995,
p. 72). A lei não é, então, o mesmo que justiça, podendo-se até não
cumpri-la se pretende-se ser justo. “Respeitar as leis, sim (...) mas não
à custa da justiça” (Comte-Sponville, 1995, p. 74)

A luta do homem pela igualdade de direitos

A justiça não é apenas a legalidade. O justo para se realizar
deve estar do lado da igualdade presente nas relações entre os homens,
garantida juridicamente ou pela sua existência como valor em uma
sociedade.

A justiça, deve ser desejada pelos homens, que a instauram em
determinado momento histórico na busca da igualdade de direitos,
apesar das desigualdades de fato. Para Comte-Sponville, a igualdade
pode não corresponder à justiça legal, mas vai mais além, corrigindo a
lei (que nem sempre é justa) permitindo “adaptar a generosidade da
lei à complexidade cambiante das circunstâncias e à irredutível
singularidade das situações concretas” (Comte-Sponville,1995, p. 93).

Assim, pode-se supor, haverá a justiça que pretende a igualdade
entre os homens, quando ela estiver presente como valor na sociedade
ou no homem justo, não se limitando nem se satisfazendo com a justiça
legal. Esta, se não corresponder ao desejo de eqüidade entre os homens
deve ser combatida, bem como qualquer injustiça. A justiça se
concretiza fruto da intensidade desse valor numa sociedade. É preciso
desejá-la e lutar por ela.

A essa luta Rudolf Von Ihering (1992) refere-se como a luta
pelo direito, que é sustentada pela existência do “sentimento de direito”
entre os homens. Considera “um dever de todo homem para consigo
combater por todos os meios de que disponha a desconsideração para
com a sua pessoa no desprezo do seu direito” (Ihering, 1992, p. 21).
Dessa forma estará defendendo não apenas a si próprio, mas toda a
sociedade.
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Para Ihering a luta é indispensável, faz parte do direito, de outra
forma ele não poderá concretizar-se ou avançar. Cada conquista, mesmo
individual, reverte em benefício de todos, no presente e no futuro, e
corresponde ao enfrentamento de forças conservadoras e interesses
de minorias que lhe fazem resistência. É preciso, diz o autor, “derrubar
os diques que impedem a corrente de se precipitar numa diversa
direção” (Ihering, 1992, p. 5). A existência do direito, ou da lei, por  si
só não  faz  com  que  seja cumprido. Para isso há o embate entre “o
direito do passado (. . .) e o direito, que, dia a dia, se vai formando, dia
a dia, vai rejuvenescendo, do direito primordial que a humanidade
tem de regenerar-se constantemente” (Ihering, 1992, p. 7). Para se
realizar ataca direitos e interesses de outros que, por sua vez, esforçam-
se para preservá-los.

O direito é dinâmico, histórico, “deve incessantemente ansiar
e esforçar-se por encontrar o melhor caminho e, desde que se lhe
depare, deve terraplanar toda a resistência que lhe opuser barreiras”
(Ihering, 1992,p. 8). Um povo não deve deixar que lhe roubem os
direitos conquistados com dura luta.

Quando um indivíduo é lesado em seus direitos ele tem dois
caminhos, aponta o autor: enfrentar o adversário ou acovardar-se.
Ambos implicam em um sacrifício: ou a paz ou o direito (Ihering, 1992,
p.13). É preciso saber que sacrifícios uma pessoa, grupo ou classe pode
e quer suportar.

Apesar das dificuldades que lhe são impostas o que leva um
homem, um povo à luta é a necessidade de fazer valer um direito diante
da “dor moral que lhe causa a injustiça sofrida” (Ihering, 1992, p.16).
Dor essa que corresponde ao sentimento de direito. A ação é movida
pela necessidade de conservação da sua existência moral,  pelo seu
próprio interesse e pelas suas condições de vida.

E, assim, a pessoa ao defender o seu direito está defendendo o
direito todo. Por outro lado, abandonar um significa abandonar o outro.
A defesa será feita, afirma Ihering, pois da mesma forma que a dor
física demonstra ao homem a necessidade do cuidado com o corpo
físico, a dor moral causada pela injustiça recorda o dever da própria
conservação moral. A dor moral, tal como a dor física, apresenta-se
com intensidades diferentes, podendo ser suportada ou não, provocar
reações diferentes entre as pessoas. A reação tanto pode ser a de
submeter-se passivamente como a de cobrança para fazer cumprir um
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direito. O autor salienta que aqueles que não estão “embrutecidos”,
habituados com a ilegalidade, reagem a uma injustiça sofrida e

o grau de energia com que o sentimento jurídico reage
contra uma lesão do direito é (...) uma medida certa da
força com que um indivíduo, uma classe ou um povo
compreende, por si e pelo fim especial da sua vida, a
importância do direito... (Ihering, 1992, p. 29).

O sentimento jurídico reage de modos específicos, mas
fundamentado no valor maior do direito. Ele ultrapassa a defesa do
direito particular e alcança o direito no seu todo.

Percebe-se, porém, que não há uma reação automática e positiva
entre o direito violado e a sua defesa. O homem pode ou não agir em
seu próprio interesse ou no interesse de toda a sociedade, dependendo
do valor atribuído ao direito, isto é, da intensidade do sentimento
jurídico presente no homem e numa sociedade. Se nas relações sociais
prevalece o interesse de uma minoria em detrimento dos demais,
predominando o desrespeito ao direito da maioria, há o
enfraquecimento do sentimento de direito bem como da luta que o
defende. Ihering coloca que alguém poderá sofrer injustiças e sentir-
se enfraquecido para defender-se isoladamente enquanto outros não
se unirem a ele (motivados pelo seu próprio interesse ou pela defesa
do outro) para determinada ação, fruto do fortalecimento do direito.
O autor ressalta que o abandono do direito como ato isolado pode
não parecer significativo mas quando torna-se regra representa a ruína
do direito e seu desprezo como condição moral da existência humana.
E mais, estará contribuindo para o fortalecimento do agressor. E a luta
fica pesada para aqueles que dão combate à injustiça. Dessa forma, o
homem deve defender o seu direito para si e para toda a sociedade.

Considerando que o sentimento jurídico pode ser enfraquecido,
Ihering atribui ao Estado e não só ao homem a defesa do direito pois
essa luta

não se restringe aos indivíduos, mas nos estados
adiantados o poder público toma nela a maior parte
porque persegue oficialmente e pune as infrações graves
contra o direito dos indivíduos (Ihering, 1992, p. 35).
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Caso contrário, aliado ao fraco sentimento de direito da
população, se instalará a impunidade e a execução da lei pelos cidadãos
individualmente; é a desordem, a violência generalizada. O Estado
deve cultivar o sentimento jurídico, afirma Ihering, pois aí também
estará a sua força e de um povo. E acrescenta,

quando o arbítrio e a ilegalidade se aventuram
audaciosamente a levantar a cabeça, é sempre um sinal
certo de que aqueles que tinham por missão defender a
lei não cumpriram o seu dever (Ihering, 1992, p. 45).

O autor considera a violação de um direito não só
responsabilidade daquele que a praticou; é muito mais da maioria da
população se ela não defende o direito (legal ou não) permitindo o
avanço do desrespeito e da arbitrariedade. Os próprios prejudicados
são, assim, os responsáveis indiretos pelo desrespeito ao direito. Para
que o inverso ocorra, já que todos possuem o sentimento de direito,
segundo Ihering, mas se diferenciando em intensidade, é preciso
percorrer uma trajetória que inicia-se no interesse particular mais vulgar,
eleva-se atingindo o patamar de respeito a todo o direito, superando o
individualismo (Ihering, 1992, p. 49-63).

Porém, continuando com o autor, quando o homem

por causa dos obstáculos que lhe opõem leis injustas ou
instituições imperfeitas, não encontra a largueza
necessária, para se desenvolver livremente e
energicamente; se vai de encontro à perseguição,
precisamente onde deveria esperar apoio e
encorajamento; se em conseqüência de todas estas
circunstâncias se habitua a sofrer a injustiça e a considerá-
la como uma coisa que não pode ser modificada  (Ihering,
1992, p. 61-2)

não reage nem por si nem pelo outro.O homem deve aprender a lutar
pelos seus próprios direitos, quando poderá, então, fazê-lo pelos seus
semelhantes e pela sociedade, mesmo que ele próprio não tenha sido
desrespeitado.
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O direito para ser concretizado, desde que seja meta de uma
sociedade, depende da superação de determinados patamares, tal como
o individualismo que modernamente ataca o homem, e de situações
que impedem o florescimento e o fortalecimento do sentimento de
direito existente, mas que foi enfraquecido. Comparando o direito à
raiz de uma árvore, se a raiz for abalada todo o resto cai, se for
fortalecida, o todo se fortalece. Aqueles que pretendem a manutenção
de seus privilégios agem atacando a raiz e enfraquecendo toda a árvore
(Ihering, 1995). Contudo, agindo contra as resistências, haverá sempre
aqueles que não se dando por vencidos não perderão a crença no
direito, agindo pelo seu cumprimento em condições mais ou menos
favoráveis.

O direito é defendido como valor do homem e como um ideal
que possa vir a ser predominantemente numa sociedade. Em
conseqüência, o “homem justo” ou o “forte sentimento de direito”
embasará uma luta pela igualdade, pela eqüidade. Mas o ideal só não
basta diante da ausência de condições concretas para a realização do
direito. Olhando para o Brasil percebe-se a profunda desigualdade
social marcando toda a sua história e se estendendo para nossos dias.
Contraditoriamente, a Constituição Federal Brasileira avança na
garantia de direitos para toda a população, vindo a desencadear,
segundo Silva,

processo de convivência social numa sociedade livre,
justa e solitária (...), há de ser um processo de liberação
de pessoa humana das formas de opressão que não
depende apenas do reconhecimento formal de certos
direitos individuais, políticos e sociais, mas especialmente
da vivência de condições econômicas suscetíveis de
favorecer o seu pleno exercício (Silva, 1988, p.20).

 Este autor enfatiza as possibilidades contidas na Constituição
de 1988 de concretização dos direitos de cidadania, bem como ressalta
a tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito que “consiste
em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime
democrático que realize a justiça social” (1988:22-3). Pois bem, os
direitos foram proclamados mas não são concretizados  em um
momento em que o país situa-se entre os recordistas mundiais de
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desigualdade social. Presencia-se a ausência de garantias de emprego,
saúde, educação, moradia - só para citar alguns, da pobreza e miséria
crescente para a maioria da população, situação que tem sido banalizada
e até considerada natural por muitos. Onde está o “homem justo” e o
“sentimento de direito” no Brasil? São privilégios de poucos bem como
de poucos é a luta pela concretização dos direitos dos brasileiros.

A luta pelo direito surge quando este se faz necessário, quando
ele é desejado por aqueles que sofrem a sua privação, defendendo-o
não só para si mas para todos. Como já foi dito, é uma luta de poucos;
o desrespeito aos direitos não provoca reação contrária na mesma
proporção do fato, pois é preciso, antes de tudo, querer reagir e ter
como reagir. E, sabe-se, a resistência à violação dos direitos do homem
e os movimentos reivindicatórios, no Brasil, foram duramente
combatidos sob diferentes formas, tendo em vista a manutenção dos
interesses de uma minoria. O povo brasileiro, subalternizado, tal como
a árvore citada por Ihering terá sido atingido na raiz? Na sua maioria,
não sabe lutar, não tem pelo que lutar pois não se considera portador
de direitos; por longo período sentiu a “dor do direito violado” mas
foi calado por mecanismos diversos, desaprendeu ou não tem sabido
fazer valer o seu direito. Sem saber operar os instrumentos para agir
pela sua cidadania, são mantidos os privilégios de uma minoria. As
questões sociais têm sido, com freqüência, tratadas como “caso de
polícia” pelo Estado, quando não por setores da sociedade civil, sob
inspiração conservadora e neoliberal, que rotula a reivindicação de
direitos como subversão da ordem. A ideologia dominante tem favorecido
o desrespeito aos direitos fundamentais da maioria dos brasileiros.

Mesmo assim, enquanto houver a mínima possibilidade de
exercício de direitos políticos, no país, serão movidas ações pela
alteração das relações sociais vigentes geradoras das desigualdades
sociais, as quais não são privilégio só do Brasil.

Da luta à concretização dos direitos

Os direitos são proclamados e desrespeitados
internacionalmente, havendo uma defasagem entre as conquistas e a
sua efetivação, mesmo considerando-se todos os avanços já alcançados
pela humanidade nesse campo, conforme aponta Bobbio (1992).
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Enfim, o mundo está em luta incessante pelos direitos, pela sua
ampliação e especificação. Aos olhos insensíveis de tantos “o máximo”
que se tem conseguido é a proposta, nem sempre concretizada, de
satisfação de necessidades que garantem a sobrevivência ou, ainda,
efetivadas sob princípios discriminatórios. O direito não é, de fato,
universal, tão pouco é uma meta desejada por todos. Apesar de se
contemplar a “era dos direitos”, segundo Bobbio (1992), na realidade
concreta vive-se profundo desrespeito aos direitos humanos.

A luta pelo reconhecimento dos direitos não é recente. Há longo
tempo o homem se dedica a reivindicá-los; uma vez conquistados deve
fazer com que sejam realizados e não violados. O direito não se faz
sem lutas, as quais assumem diferentes formas, tal como a denúncia, o
debate, o protesto, a resistência. Em conseqüência, o direito vai sendo
construído em determinado contexto social fruto das transformações
da sociedade, podendo significar não só avanços mas retrocessos. A
“formação e o crescimento da consciência do estado de sofrimento,
de indigência, de penúria, de miséria, ou, mais geralmente, de
infelicidade, em que se encontra o homem no mundo” (Bobbio, 1992,
p. 54), força-o a empenhar-se na superação de tal estado fazendo surgir
“zonas de luz” as quais considera indícios de progresso da humanidade,
tal como os amplos debates internacionais sobre os direitos do homem
que hoje ocorrem.

Vazquez (1989, p. 80-4), por sua vez, refere-se ao progresso
social apontando a estreita relação entre o direito e a moral. Ambos
constituem-se em normas definidoras das relações entre os homens e,
nessa condição, devem ser cumpridas, mas sob enfoques diferentes. A
moral enquanto comportamento humano só é cumprida quando
acatada voluntariamente por força de convicção interior, submetendo-
se apenas à pressão da comunidade. Já o direito exige o seu
cumprimento por respeito à lei, mesmo em não se concordando com
ele. Não exige adesão íntima mas sim, obedecê-lo, respondendo a uma
imposição exterior exercida pelo Estado, independente da vontade
do sujeito.

Essas duas formas de controle – a moral e o direito – podem
caminhar num mesmo sentido ou a primeira pode estar em contradição
com o segundo, surgindo ações desencadeadas por ambos em defesa
do seu posicionamento. Á medida que ocorre a expansão da esfera
moral e seu predomínio como norma de relacionamento social há,
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consequentemente, a redução do direito. Os homens deixam de agir
sob coação externa direcionando seus atos por convicção íntima e, tal
processo, Vazquez considera sinal de progresso social. Assim, as

relações entre o direito e a moral, historicamente
mutáveis, revelam num certo momento tanto o nível
alcançado pelo progresso espiritual da humanidade,
quanto o progresso político-social que o torna possível
(Vazquez, 1989, p. 84).

O homem busca transformar o mundo onde vive, no tocante
ao aspecto material e às regras de conduta, visando sua sobrevivência
e do grupo. Nessa trajetória passou de sujeito de deveres a sujeito de
direitos, os quais nascem como direitos naturais universais,
desenvolvem-se como direitos positivos genéricos, atingem a
universalização e especificação. Conquista inicialmente a liberdade,
seguidos pelos direitos políticos e sociais, conforme Marshall (1967).

Detendo-se na especificidade dos direitos, Bobbio, (1992, p.
68:83) ressalta a sua correspondência à diferença existente entre os
homens - quanto ao sexo, idade, condição física, e outros, fato que
exige tratamento desigual para se atingir igualdade para todos. É preciso
considerar as diferenças para a realização do direito. Nesse sentido as
declarações de direitos aparecem mais nas áreas de maior
descumprimento da norma. Situam-se aí os direitos sociais e mesmo
os políticos, defasados em universalidade diante do direito de liberdade.

A garantia dos direitos exigem mais que proclamação pela
comunidade internacional. São necessárias medidas efetivas para a
concretização dos direitos no interior dos Estados, cuja autonomia
permite-lhes realizar ou não, apesar de aceitas, as diretrizes dos
organismos internacionais dos quais são membros. As declarações
universais são tão desrespeitadas quanto proclamadas, apesar de que
reconhecer os direitos do homem já é um avanço, afirma Bobbio (1992).
Há grande distância entre os direitos reivindicados e proclamados e os
direitos efetivados. Considerando os direitos do homem já
suficientemente fundamentados, condição para serem respeitados,
Bobbio (1992) expressa:
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com efeito, o problema que temos diante de nós não é
filosófico, mas jurídico, e num sentido amplo, político.
Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos,
qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos
naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim
qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir
que, apesar das solenes declarações, eles sejam
continuamente violados (Bobbio, 1992, p. 25).

Os direitos do homem no mundo atual

Direitos garantidos ou violados estão inseridos em uma realidade
concreta. Integram uma sociedade permeada por diferentes visões de
mundo, ou correntes de pensamento, as quais expressam interesses de
grupos ou classes sociais. São divergentes ou mesmo contraditórias,
havendo o predomínio de uma delas. Assim, visando determinados
interesses sob a regência de uma classe, concretizam-se, ou não, os
direitos.

O capitalismo e sua relação com os direitos são estudados, entre
outros, por Marshall (1967). Trata da trajetória dos direitos civis,
políticos e sociais, considerados como elementos do conceito de
cidadania, situando-os no interior do modo de produção capitalista,
onde coincidem o desenvolvimento de ambos, isto é, dos direitos e do
capitalismo. Todavia, como pode isso ocorrer, pergunta Marshall, se
um - o direito - busca a igualdade e o outro - capitalismo - alimenta-se
da desigualdade?

Os direitos civis, políticos e sociais, conforme assinala o autor,
não cresceram os três ao mesmo tempo. Foram os direitos civis
inicialmente garantidos num processo iniciado no século XVIII e
fortalecido no século seguinte juntamente com o capitalismo (Marshall,
1967:63-4). Isto porque a liberdade do trabalhador era necessária para
que ele pudesse vender sua força de trabalho no mercado. Naquele
momento - século XIX - a cidadania estava limitada aos direitos civis e
embora se constituísse num princípio de igualdade em desenvolvimento
“não estavam em conflito com as desigualdades da sociedade
capitalista; eram ao contrário, necessários para a manutenção daquela
determinada forma de desigualdade” (Marshall, 1967:79). Os direitos
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políticos e sociais eram inexpressivos nesse período, mas foram
ganhando espaço nas sociedades democráticas contemporâneas.

Com o passar do tempo os direitos políticos constituíram-se
em ameaça e foi a conquista do seu exercício efetivo, a partir dos
direitos civis, que resultou na garantia de direitos sociais no século XX
(Marshall, 1967, p.80-8). É conhecido o movimento dos trabalhadores
pela melhoria das suas condições de trabalho e de vida, desde os
primeiros tempos do capitalismo.

A igualdade prevista nos direitos é a negação da desigualdade
inerente ao capitalismo que os aceita apenas na medida da manutenção
de seus interesses. Estes são dominantes mas não sem encontrar
resistência por parte de setores defensores de outros projetos de
sociedade. Configura-se um espaço de enfrentamento entre forças
sociais, sujeito a mudanças nas diferentes conjunturas em virtude do
peso político dos envolvidos, resultando em avanços e recuos nos
direitos de cidadania de uma população, no seu todo ou em partes
dela. Avanços ou recuos são resultantes do querer e do poder
concretizar direitos em determinado momento histórico.

Neste século, há o exemplo de duas experiências distintas, que
se destacaram, de regulação da sociedade movidas por concepções
contrárias de homem e mundo. Trata-se do “socialismo real” e do
Estado de Bem-Estar Social. O primeiro colocou-se como alternativa
à ordem capitalista e o segundo visou compatibilizar os interesses do
capitalismo aos interesses do trabalhador, numa perspectiva pós-liberal
(Covre, 1993; Netto, 1993). Todavia, tem sido considerado que ambas
fracassaram. Apesar dos avanços obtidos em relação aos direitos sociais,
na experiência socialista eles foram realizados em detrimento dos
direitos civis e políticos, podendo-se dizer que não se concretizou a
democracia. O Estado de Bem-Estar Social, por sua vez, conheceu
seu limite ao ser considerado incompatível com as “exigências
antidemocráticas” da acumulação capitalista.    Ambas as crises, coloca
Netto, sinalizam

que a viabilidade da superação da ordem do capital é
função de uma radical democratização da vida
econômica, social e política - tão incompatível com os
limites do movimento do capital quanto com as restrições
de uma ditadura exercida, ainda que em seu nome, sobre
os trabalhadores  (1993, p. 73).
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O refluxo do socialismo e do Welfare State, decorrente dessas
crises, abriu espaço que foi ocupado pela proposta neoliberal, a qual

 restaura o mercado como instância mediadora societal
elementar e insuperável e uma proposição política que
repõe o Estado mínimo como única alternativa e forma
para a democracia  (Netto, 1993, p. 77).

 Contrapõe-se às funções do Estado de garantir os direitos
sociais e, segundo Nunes, citado por Netto,

à cultura democrática e igualitária da época
contemporânea, caracterizada não só pela afirmação da
igualdade civil e política para todos, mas também pela
busca da redução das desigualdades entre os indivíduos
no plano econômico e social, no âmbito de um objetivo
mais amplo de libertar a sociedade e seus membros da
necessidade e do risco (Netto,1993, p. 78).

Porém o Estado não é de todo descartado; o Estado mínimo
mas “máximo para o capital” no neoliberalismo, diz Netto (Netto,
1993, p. 79-81), deve garantir condições estruturais para o mercado e
intervir nas questões de pobreza extrema e miséria. Esta tarefa também
é atribuída à sociedade e desempenhada sob a forma de solidariedade,
pois não cabe ao Estado patrocinar o bem-estar social. Há portanto,
no neoliberalismo, desconsideração e desmantelamento de muitas das
conquistas e garantias de direitos, principalmente os sociais.
Atualmente, tal situação tem provocado o ressurgimento de
movimentos populares por garantia de direitos, em muitos países.

Na sociedade capitalista vive-se com a farsa da democracia, da
liberdade, da igualdade. Tais valores, postos como fundamentais,
mascaram uma realidade desumana e uma democracia que de fato
não se concretiza. A democracia liberal sustenta a liberdade individual,
a igualdade de oportunidades entre os homens mas considerando-os
naturalmente diferentes em suas capacidades, levando naturalmente
às desigualdades sociais e à dominação de uma classe sobre a outra.
Conforme Chauí
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a vida social tende a fortalecer a desigualdade natural,
de sorte que uma outra ou uma segunda igualdade
precisa ser produzida: aquela trazida pela lei. Assim, a
desigualdade é um fenômeno natural reproduzido pela
sociedade, enquanto a igualdade é um fenômeno natural
reconquistado pela política (Chauí, 1980, p.154),

sempre com muita luta.
A cidadania, diz Covre (Covre, 1993, p. 29-62) é uma categoria

não só burguesa podendo ser apropriada pelos trabalhadores como
estratégia de luta para uma sociedade igualitária. Para isso é preciso a
existência de condições mínimas de democracia possibilitando a prática
do direito político. Mesmo limitados, continua a autora, “. . .são esses
mesmos homens que vão criar outras condições - e, diante dessas novas
condições, deverão também ser novos homens” (Covre, 1993, p. 36),
levando a romper com a “cidadania esvaziada e consumista”, passando
à “cidadania plena” onde deve vigorar direitos civis, políticos e sociais
numa sociedade democrática (Covre, 1993, p. 74).

A democracia, como valor universal, é o campo ao qual todos
se referem para a realização dos direitos. Contudo, é indispensável a
sua qualificação visto não ser ela uma só. A democracia que dá
sustentação ao modo de produção capitalista é produtora e reprodutora
da desigualdade social e tão pouco garante a liberdade ou direitos
políticos e sociais para todos.

A alternativa, então, é a busca de direitos pautados em valores
tais como liberdade, democracia, justiça social, igualdade e equidade
tendo em vista a erradicação da exploração, opressão e alienação do
homem.

Para concluir, a presença de forte desejo de direito em uma
sociedade é condição para a defesa de sua plena realização. Todavia
esse sentimento, ou valor, é mantido reprimido pois ele constitui-se
em ameaça aos interesses de uma minoria, através de uma ideologia
que leva a população a crer que as desigualdades entre os homens são
oriundas de diferenças naturais, possíveis de serem superadas mediante
o esforço individual de cada um. Os direitos dos homens são
desqualificados diante da natural desigualdade. Não há porque desejá-
los ou mesmo lutar por eles. Conforme Ihering, o sentimento do direito
é enfraquecido, geralmente sob condições antidemocráticas e inibidoras
da participação política de toda a sociedade. Mas não emudece a todos,
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há aqueles que lutam pela garantia dos direitos, almejando transformar
as condições concretas da vida dos homens.

ABSTRACT

This article is concerned with the conquest of the human rights. Great
part the society that suffers the social unequality in this country, reflects
the lack of consideration related to human rights

Key-words: human rights; citizenship; social unequality.
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CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL: UM ESTUDO DE SUAS COMPETÊNCIAS

E COMPOSIÇÕES
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RESUMO

Este artigo analisa as trinta e duas  Leis de Criação dos Conselhos
Municipais de Assistência Social da região da AMEPAR e AMUVI -
Pr, considerando as composições e   competências destes conselhos.

Palavras-chave - Conselhos municipais, co-gestão, participação,
assistência social

Introdução
A política de assistência social na esfera municipal vem sendo

implementada com maior intensidade na década de 90, sobretudo a
partir da promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social em
dezembro de 1993. As diretrizes e princípios propostos nesta lei
prevêem alterações fundamentais no sentido desta política setorial
garantir direitos sociais aos cidadãos. Dentre estas, cabe destacar a
constituição dos Conselhos Municipais de Assistência Social, de caráter
deliberativo e co-gestor.

O primeiro passo adotado pela grande maioria dos municípios
da região foi legalizar através de projetos de lei a criação dos conselhos
municipais, dando-lhes garantia legal para o funcionamento. Muito
embora a existência legal não garanta a efetiva ação destes organismos
públicos de acompanhamento e controle, sem esta etapa de legalização

1 Professora do Departamento de serviço social da UEL
2 Professora do Departamento de serviço social da UEL
3 Aluna do 3º ano do curso de serviço social da UEL
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tais conselhos não teriam condições de funcionamento. Por este motivo,
uma das primeiras preocupações do Projeto de Extensão do
Departamento de Serviço Social - UEL “Capacitação Técnico-política
aos Conselheiros Municipais de Assistência Social das Regiões da
AMEPAR (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema)
AMUVI (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) -PR”4 , criado
com o intuito de realizar um programa de capacitação dos conselheiros
municipais de assistência social, foi a análise dessas leis, sobretudo
quanto às disposições referentes às suas competências e composições.

Os indicadores utilizados para a análise foram as determinações
propostas na lei nacional de criação dos conselhos nas três esferas
governamentais (lei n.8752). No caso específico das competências, a
preocupação central foi observar se estas garantiam aos Conselhos
Municipais formas de participação ativa na gestão da política de assistência
social, em especial no que tange às funções de fiscalização e controle do
fundo público municipal para a política de assistência social.

1 - Organização do conteúdo das leis

Os conselhos municipais de assistência social na região
começaram a ser formados a partir de 1994, sendo que a maior
concentração se deu nos anos de 1995 e 1996. Foram sancionadas
naqueles anos a maioria das leis municipais que dispõem sobre a criação
das conferências, dos fundos e dos conselhos municipais de assistência
social, regulando aspectos tais como a composição, as competências,
o funcionamento ordinário e o modo de eleição deste conselhos.

O estudo sobre os aspectos composição e competência teve o
objetivo de conhecer a abrangência legal da ação dos conselhos, a

4 São os seguintes os municípios que constituem a área de abrangência do projeto:
Alvorada do Sul, Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bela Vista do
Paraíso, Cafeara, Califórnia, Cambé, Centenário do Sul, Cruzmaltina, Faxinal,
Florestópolis,  Grandes Rios, Godoy Moreira, Guaraci, Ibiporã, Ivaiporã, Jaguapitã,
Jardim Alegre, Lidianópolis, Londrina, Lunardelli, Lupionópolis, Marilândia do
Sul, Mauá da Serra, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de
Maio, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rolândia, Rosário do Ivaí, Sabáudia, São João
do Ivaí, Sertanópolis e Tamarana, totalizando 39 localidades. Para o presente artigo,
devido à impossibilidade de obter as leis municipais de alguns municípios, foi
realizada a análise de 32 leis de criação dos CMAS.
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pertinência destes dispositivos em relação à legislação na esfera
nacional, a capacidade representativa e a legitimação destes conselhos.

A organização destes dados consiste numa primeira etapa de
ação junto aos conselhos, que teve por objetivo contribuir para o
aprimoramento do seu funcionamento. Acreditávamos, os participantes
do projeto, que com uma análise mais detalhada deste quadro e o
levantamento empírico das dificuldades vivenciadas no cotidiano, seria
possível realizarmos uma intervenção mais precisa e eficaz através do
processo de capacitação proposto.

O resultado dos dados aqui apresentados reforça a necessidade
de uma reflexão sobre a distância entre o direito legal e as condições
objetivas para o exercício e o usufruto das leis. A capacidade e a
amplitude de poderes delegados aos conselhos em termos de sua
competência demonstra amparo para o cumprimento de ações de
caráter gerenciador e controlador em torno da política de assistência
social. Não obstante, uma das mais freqüentes reclamações que se
constata em contato com os conselheiros refere-se aos limites efetivos
da capacidade de intervenção do conselho no planejamento e
acompanhamento das políticas locais de assistência social.

Os resultados de nossa análise não apontam, quanto às
competências previstas para os conselhos, grandes discrepâncias entre
as legislações municipais estudadas e o conteúdo da LOAS.
Constatamos, portanto, que tais competências devem possuir amparo
legal na legislação maior, inexistindo razões de caráter jurídico para a
inaplicabilidade que se observa. Apresentamos, a seguir, uma
sistematização dos principais conjuntos de competências prescritos nas
legislações que analisamos.

1.1 - Análise das competências previstas para os CMAS

Como regra geral, podemos afirmar que as 32 leis municipais
estudadas reproduzem para a esfera local as competências definidas
na LOAS para o Conselho Nacional de Assistência Social.

A análise mais minuciosa das legislações em tela permitiu-nos
concluir que as disposições de competências nelas inscritas podem ser
agrupadas em quatro grandes eixos, assim descritos:
1 - a definição da política de assistência social do município – esta

competência encontra-se expressa através de dispositivos diferentes
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e diversos, tais como “definir diretrizes” e “aprovar o plano
municipal e o orçamento local para a assistência social”;

2 -  o acompanhamento, a avaliação e a fiscalização da política local de
assistência social, expressos nas seguintes atribuições: “definir
critérios da finalidade e funcionamento da rede de serviços”,
“acompanhar condições de acesso da população aos serviços”,
“reconhecer as instituições não-governamentais como aptas para
atuar no âmbito da política de assistência social”;

3 - a garantia de formas de participação da sociedade civil organizada
no processo de formulação e gestão da política municipal de
assistência social, posta em atribuições tais como “convocar e
realizar a conferência municipal de assistência social” e “divulgar
as ações do Conselho e o orçamento do Fundo Municipal de
Assistência Social”;

4 - a capacitação técnica e estruturação administrativa para o
funcionamento do Conselho, dispostas nas seguintes atribuições:
“realização de pesquisas e estudos da realidade social e da rede de
serviços” e “estruturação administrativa do Conselho – elaboração
do regimento interno, eleição de sua diretoria executiva e
organização de comissões temáticas”;

Entre as competências relacionadas para os conselhos
municipais de assistência social mostra-se de fundamental importância
discriminarmos as ações de caráter deliberativo daquelas outras que
possuem natureza executiva. A exemplo, podemos verificar que em
alguns casos estão previstas competências e funções executivas, tais
como a realização de pesquisas e estudos sobre a realidade social do
município. Ressalte-se que esta competência, na forma como encontra-
se prescrita, atribui aos conselhos, órgãos de caráter fundamentalmente
deliberativo, a organização e realização direta das pesquisas e estudos
necessários à análise da realidade social sobre a qual atuam, impondo
severas dificuldades à sua concretização, uma vez que os conselhos
não possuem qualquer estrutura técnica e administrativa adequada à
consecução de tais objetivos.

Quanto às funções deliberativas desempenhadas pelos
conselhos municipais de assistência social, entendemos que sua real
importância deriva do fato de que os conselhos constituem-se em
instâncias de participação permanente da sociedade civil na formulação,
gestão e avaliação da política municipal de assistência social. Sob esse



67SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.63-76, JUL./DEZ. 1999

ponto de vista, cabe ressaltar que no conjunto das 32 leis analisadas,
apenas 23 prevêem, dentre as atribuições dos conselhos, a
obrigatoriedade de publicização de seus atos e do orçamento aprovado
para o fundo municipal de assistência social, através de sua veiculação
em órgãos de informação oficiais e/ou locais. Mais que isso, tornou-se
de nosso conhecimento durante as visitas realizadas nos municípios
abrangidos pelo projeto que mesmo naquelas localidades onde a
publicidade de tais atos encontra-se expressa em lei, dela não decorre
maiores iniciativas de discussão e de apropriação dessas informações
pelos atores sociais envolvidos com a política de assistência social.

Finalmente, chamou-nos a atenção também o fato de inexistir,
recorrentemente nas leis estudadas, qualquer atribuição relativa ao
acompanhamento da destinação e uso dos recursos públicos advindos
de esferas governamentais e não-governamentais para a assistência
social. Naturalmente, não esperávamos que as legislações locais
detalhassem exaustivamente os procedimentos e normas a serem
seguidos na captação e utilização desses recursos. Entretanto,
estranhamos o fato de que nem mesmo uma menção genérica a tal
atribuição existe na maioria das leis, evidenciando o fato de que os
conselhos em funcionamento não se ocupam usualmente desta tarefa.
Neste sentido, concluímos que, a despeito das competências e
atribuições anteriormente definidas, situa-se virtualmente fora do
alcance dos conselhos o acompanhamento e a fiscalização da utilização
dos recursos financeiros empregados na política de assistência social
dos municípios, sobretudo quando tais recursos advêm de fontes
identificadas como “comunitárias” - o que limita extremamente a
possibilidade de avaliação, por parte daqueles conselhos, dos projetos
desenvolvidos com o emprego de tais recursos.

1.2 - Análise da composição dos CMAS

Conforme afirmamos no princípio desta seção, da análise das
competências e atribuições previstas nas leis municipais de criação
dos conselhos e fundos de assistência social, firmamos a convicção de
que os entraves e limitações às ações desempenhadas pelos conselhos
não se originam de qualquer aspecto formal de suas disposições, mas
ao contrário, das dificuldades práticas de aplicar os dispositivos
prescritos nas leis.
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Neste item que aqui iniciamos apresentaremos nossa análise
acerca da composição vigente nos conselhos em funcionamento. Nosso
objetivo, com isso, é o de investigarmos a hipótese de que tais entraves
e dificuldades acima mencionados tenham como causas as divergências
de interesses e a inadequada correlação de forças originadas da
insuficiente representação de usuários, em contrate com a
superestimada representação dos demais segmentos – especialmente
prestadores de serviço – na constituição dos conselhos locais de
assistência social.

O quadro 1, abaixo, registra a composição dos conselhos de
assistência social em funcionamento na região, segundo os municípios
e o segmento de origem:
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Quadro 1 - Composição dos conselhos de assistência social, segundo
os municípios e segmento de origem dos representantes

Fonte: Leis de criação dos conselhos municipais de assistência social.

* a composição deste conselho não apresenta paridade entre o Poder Público e a
sociedade civil

Representantes da Sociedad
Município

Represent.
Governam. usuários prestadores

serviço
profissio-

nais
pa

Alvorada do Sul 05 05
Apucarana 07 02 04
Arapongas
Arapuã 05
Ariranha do Ivaí 06
Bela Vista do Paraíso 07 02 05
Cafeara 03
Califórnia 05 01 04
Cambé 07 03 04
Centenário do Sul 05
Cruzmaltina
Faxinal 05 05
Florestópolis 05 02 03
Godoy Moreira 03 01 01 01
Grandes Rios 07 03 04
Guarací 06 02 04
Ibiporã 06 02 04
Ivaiporã
Jaguapitã 06
Jardim Alegre
Lidianópolis 02 02 01
Londrina 13 05 05 02
Lunardeli 06 02 03
Lupionópolis 03 03
Marilândia do Sul 05
Mauá da Serra
Miraselva
Pitangueiras 04 02 02
Porecatú 07 04 02
Prado Ferreira 04
Primeiro de Maio 06 01 03 01
Rio Bom 04
Rio Branco do Ivaí 04 02 01 01
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As linhas gerais que descrevem os dados apresentados no
Quadro 1 podem ser sinteticamente arroladas nas seguintes
observações:
1) o número de componentes dos conselhos varia de um mínimo de 5

a um máximo de 26 titulares, com igual número de suplentes; com
exceção do conselho de Lidianópolis, em todos os demais a
composição é paritária entre os representantes do poder público e
da sociedade civil local;

2) das 32 localidades para as quais há informações acerca da
composição dos conselhos, apenas 24 especificam os segmentos
dos quais devem originar-se os representantes da sociedade civil;

3) dentre essas mesmas 32 localidades, os números de membros varia
entre o máximo de 26 e o mínimo de 5 ; mais especificamente, 1
conselho possui 5 membros, 3 conselhos possuem 6 membros, 5
conselhos possuem 8 membros, 9 conselhos possuem 10 membros,
6 conselhos possuem 12 membros, 7 conselhos possuem 14
membros e 1 conselho possui 26 membros, donde se conclui que
2/3 dos conselhos possuem mais de 10 membros;

Gráfico 1 - composição dos conselhos de acordo com o número de
membros
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4) para os casos em que há especificação acerca do segmento de origem
dos representantes da sociedade civil, podemos agrupar cinco
diferentes grupos de instituições neles mencionados: instituições
prestadoras de serviço, com 76. vagas no total; associações de defesa
de usuários, com 48 vagas; sindicatos e outras instituições patronais,
com 7 vagas; e organizações de profissionais da área, com 6 vagas;

Gráfico 2 - Segmentos que compõe a representação da sociedade civil

Além dessas observações, que podemos deduzir diretamente
da análise do quadro 1, a leitura dos dispositivos constituintes das leis
municipais que estudamos permitiu-nos extrair informações mais
detalhadas, que passamos a expor a seguir.

Em primeiro lugar, nos deteremos na forma de escolha e
composição dos representantes do poder público municipal.

Quanto a este aspecto, a grande maioria das leis  23 dentre as
32 que analisamos – discrimina previamente os órgãos públicos que
deverão indicar representantes para os conselhos. Nas demais esta
indicação é prevista como responsabilidade exclusiva e imediata dos
prefeitos, que podem, neste caso, escolher livremente os órgãos de
origem dos representantes.

Nos casos em que a lei define os órgãos de origem dos
representantes do poder público no conselho, a menção mais freqüente
é feita ao órgão gestor da política municipal de assistência social, seja
ele organizado ou não sob forma de uma secretaria municipal –
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Secretaria de Ação Social, de Promoção Social, etc. A seguir, aparecem
com mais freqüência os órgãos responsáveis pela gestão de políticas
sociais afins, tais como Educação e Saúde e, em municípios de maior
porte, órgãos responsáveis por funções de intermediação administrativa,
tais como as secretarias de Fazenda, do Planejamento e de Obras.
Ainda como representação do poder público algumas da leis indicam
a representação de um membro do poder legislativo, o que na maioria
dos fóruns de discussão e deliberação tem sido proposto sua supressão.

Já no que diz respeito à escolha de representantes da sociedade
civil nos conselhos, encontramos uma grande variação, não tanto nas
formas pelas quais se processa tal escolha, mas nos critérios de
representação instituídos para cada município.

Na quase totalidade dos municípios os representantes da
sociedade civil no conselho devem ser eleitos nas conferências locais
de assistência social. Apenas no caso do município de Jaguapitã a lei
prevê a eleição em “fórum próprio”, sem especificar qual seja este.
Esta lei, diga-se de passagem, mantém o tratamento genérico em vários
tópicos que aborda,  por exemplo, apenas limitando-se a prever a
criação do fundo municipal de assistência social, sem tratar de qualquer
aspecto de seu funcionamento.

Podemos atribuir à heterogeneidade dos municípios que
compõem as regiões estudadas, a diversidade de fórmulas encontradas
na escolha dos representantes da sociedade civil para os conselhos de
assistência social. De fato, em localidades de pequeno porte faz-se
regra a exigüidade da rede de serviços assistenciais instalada, e é sempre
pequeno o número de instituições não-governamentais em atuação.
Em função disso, as legislações locais têm tratado de adaptar o princípio
da representação dos diversos segmentos relacionados à política
municipal de assistência social.

Quando o número de serviços e instituições é por demais
limitado, as leis municipais têm previsto a escolha dos representantes
da sociedade civil em conferências municipais sem fazer qualquer
menção a critérios de vagas por segmentos de origem; prevêem apenas
que os representantes escolhidos devem participar das conferências
na condição de delegados, facultando à assembléia reunida o livre
arbítrio na eleição dos futuros conselheiros. Este é o caso de, ao menos,
três municípios: Arapuã, Ivaiporã e Marilândia do Sul.
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A nosso ver, essa possibilidade prevista, se por um lado permite
adaptar os princípios da representação dos segmentos envolvidos à
realidade local dos municípios, por outro importa num risco permanente
de esvaziamento da representatividade dos conselhos municipais.
Como a eleição dos membros do conselho passa a depender
exclusivamente do grau de mobilização dos diferentes segmentos na
conferência municipal, há sempre o risco de que o conselho seja
composto por representantes de um número pequeno de segmentos,
impossibilitando que na condução e controle da política de assistência
social do município, esteja representada a diversidade de perspectivas
que compõe a realidade local.

Uma forma variante que produz idêntico desvio na
representação dos conselhos de assistência social ocorre quando a
legislação prevê a origem dos representantes que deverão ser eleitos
não apenas indicando os segmentos dos quais devem provir, mas
nomeando as instituições que deterão a faculdade de indicá-los. A
justificativa que encontramos para tal prática prende-se ao fato de
que em muitos dos pequenos municípios, alguns dos segmentos
enumerados pela LOAS possuem apenas uma instituição em
funcionamento; contudo, dado o fato de que importantes
transformações têm transcorrido na assistência social, inclusive com a
ampliação do conjunto de serviços em funcionamento e o surgimento
de novas instituições no setor, a existência de um dispositivo dessa
natureza nas leis de criação dos conselhos acarreta transtornos à
participação das novas instituições instaladas nos municípios, e que
reivindicam a possibilidade de se fazer representar nos conselhos.

Finalmente, não poderíamos deixar de ressaltar os desequilíbrios
encontrados na proporção de representação prevista para cada
segmento nos diferentes conselhos analisados. Em parte, eles se devem
aos dispositivos que já mencionamos na análise que até aqui
empreendemos; contudo, faz-se necessário esclarecer que tais
desequilíbrios foram detectados mesmo naqueles conselhos para os
quais a legislação contempla a previsão de representação dos quatro
segmentos da política de assistência social pública. Ocorre que, mesmo
prevendo tal diversidade de segmentos, as legislações analisadas
estipulam em muitos casos diferenças marcantes entre o número de
vagas destinadas a cada segmento, minimizando a representação de
alguns e maximizando a de outros.
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Se compararmos o número de representantes oriundos do
segmento de prestadores de serviço com o número daqueles oriundos
do segmento de usuários da assistência social, verificaremos um
exemplo desse desequilíbrio. De fato, de um modo geral originam-se
do segmento de prestadores de serviço a metade dos representantes
da sociedade civil, enquanto que do segmento de usuários originam-
se em torno de 35%  dos representantes da sociedade civil e apenas
17% se comparado com o total dos membros do conselho (poder
público e sociedade civil). A sub-representação desses últimos em
relação aos primeiros determina que atuem em permanente
desvantagem na correlação de forças que se estabelece nos conselhos,
especialmente ao tratar de temas nos quais o tipo de compreensão
formada e os interesses que postulam chocam-se com aqueles que orientam
a ação dos representantes das instituições prestadoras de serviço.

Com a observação que registramos acima não desejamos afirmar
que os conflitos existentes entre os diferentes segmentos representados
pelos membros da sociedade civil nos conselhos municipais de
assistência social constitua a tônica principal de seu funcionamento.
Mas é importante assinalarmos que nessas ocasiões confrontam-se
concepções antagônicas das práticas de assistência social, de um lado
vinculadas a experiências tradicionalmente instituídas e que já
demonstram exauridas suas potencialidades, de outro, motivadas pelo
despertar da noção de direito dos novos movimentos sociais que
eclodem nas comunidades.

Registre-se ainda que, em decorrência do maior ou menor
número de integrantes dos conselhos e o grau de complexidade na
organização da sociedade civil local, o segmento dos usuários pode
estar composto por três grandes grupos de origem de seus
representantes, a saber: as associações de defesa de usuários ligadas a
setores específicos da política de assistência social (idosos, criança e
adolescente, portadores de necessidades especiais, etc.); os sindicatos
de trabalhadores e as associações civis e comunitárias em atuação nos
municípios (associações de mulheres, associações de moradores,  etc).

Quanto à representação dos segmentos de profissionais da área,
registre-se que, muito embora as legislações destinem geralmente um
pequeno número de vagas para essa finalidade, tem sido prática
corrente a escolha de técnicos (geralmente, assistente social) para
ocupar as vagas destinadas a outros segmentos, tanto por parte do
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poder público municipal quanto por parte de instituições não-
governamentais prestadoras de serviço.

Considerações Finais

A análise das competências e composição dos CMAS indicou
dois aspectos fundamentais em torno dos quais deveremos aprofundar
nossa análise sobre a capacidade de exercer controle e co-gestão da
política de assistência social por parte dos conselhos.

O primeiro aspecto diz respeito à necessidade de mesclar o
componente político dos conselhos, que envolve correlação de forças,
articulação com segmentos da sociedade civil, princípios de democracia
e transparência , com a capacidade técnica e competência legal que os
conselheiros têm na garantia de espaços de participação e controle da
coisa pública.

O segundo aspecto refere-se à capacidade que têm os
conselheiros, no uso de suas atribuições legais, de superarem as
tendências burocratizantes e legalistas típicas da conduta do segmento
que se apresentou majoritário na composição dos conselhos, ou seja,
os prestadores de serviços.  Muito embora o segmento de usuários
seja representado nos conselhos em pequeno número, cabe a esses
concretizarem processos orgânicos de negociação que poderão resultar
em transformação das tradicionais práticas clientelistas e centralizadoras
ainda encontráveis na política de assistência social pública.

ABSTRACT

This article analyses the creation of the thirty three Social Assistance
Municipal Councils Laws on the AMEPAR and AMUVI - PR area,
takinginto consideration the main composition and competences of
these councils.

Key-words -  municipal councils; co-management, participation, social
assistance
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A DIMENSÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA
INFANTO-JUVENIL

Eliana Aparecida Palu Rodrigues*

RESUMO

Este trabalho consiste na análise da  violência contra crianças e
adolescentes através de dados específicos coletados  num hospital,
objetivando situá-la no contexto social mais amplo, abordando os
aspectos sociais, econômicos, jurídicos, culturais e políticos
relacionados à questão da violência infanto-juvenil. A metodologia
utilizada para análise fundamentou na relação universal/particular, que
permitiu compreender determinações mais aprofundadas pertinentes
à questão da violência, visualizando dados concretos de uma realidade
específica. Constatou-se a predominância da violência intra familiar
interrelacionada com a violência estrutural em um contexto sócio-
ecônomico e cultural desigual e injusto.

Palavras-chaves: Violência infanto-juvenil; Violência doméstica ou
intrafamiliar; Direitos; Estatuto da Criança e do Adolescente.

Introdução

O estudo da violência praticada contra crianças e adolescentes
atendidos pelo HURNP partiu de uma pesquisa empírica e análise
documental de dados dos prontuários dos usuários deste serviço de
saúde, bem como de dados fornecidos pelo Conselho Tutelar de
Londrina - Pr.

A sua elaboração surgiu com a preparação de uma palestra
proferida na Reunião Cientifíca da Pediatria, organizada pela área de
Medicina, em 18/05/99, onde foi solicitado referências sobre a
Abordagem Social da Criança Vítima de Abuso.

 * Assistente Social - Serviço Social HURNP
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Para tanto, foi analisado a questão da violência infanto-juvenil
e a prática de Serviço Social do HURNP frente a esta questão,  fazendo
referências a falta de articulação entre os diferentes profissionais
envolvidos neste trabalho, objetivando aprofundá-la e definir novas
formas de enfrentamento da mesma no cotidiano hospitalar, numa
perspectiva interdisciplinar.

A violência infanto-juvenil é um fenômeno mundial e, para
compreendê-la, é preciso contextualizá-la, ou seja, visualizando-a no
contexto de uma sociedade específica, reconhecendo que toda violência
é social, histórica e envolve determinantes econômicos, jurídicos,
políticos e tem influências culturais.

Ao analisar a realidade estrutural da década de 70 e 80, Guerra
e Azevedo (1998 p.23) referem que houve uma estagnação do
crescimento econômico, crise conjuntural e agravamento da situação
de pobreza estrutural. Acrescenta que a modernidade capitalista
apresenta a nova marca da globalização dos negócios e das relações de
poder. Cita que estamos frente a frente com um capitalismo
transnacionalizado, movido por processos tecnológicos, avançados,
informatizados, robotizado, altamente competitivo que vem trazendo
em seu bojo a desindustrialização, a perda de mercados pelos países
pobres, o desemprego massivo. Como  consequência haverá maior
concentração de riqueza, o aumento da pobreza e a exclusão de países
da periferia na competividade própria a esta modernidade capitalista.

Exemplificando, faz a citação de Bird (1992) que aponta “... os
20% da população mais rica do mundo detêm 82,7% da renda
produzida e os 20% mais pobres recebem 1,4% desta renda. Os 20%
mais pobres da América Latina tem 4% da renda subcontinental e os
20% mais pobres do Brasil tem 2,1% da renda nacional.”

O Brasil é uma sociedade marcada pela dominação de classe e
por profunda desigualdade na distribuição da riqueza social,
possibilitando a violência estrutural que atinge grande parcela de
crianças e adolescentes, conduzindo-os a uma vida indigna em termos
de alimentação, habitação, escolarização, exploração de sua mão-de-
obra, tortura e extermínio.

Segundo dados do Informe Epidemeológico do S.U.S., 1997,
o Brasil é exemplo de desigualdade, de injustiça e exclusão pois mais
de 2/3 da população não dispõe de renda suficiente para assegurar o
acesso às condições de respeito aos direitos fundamentais, 32 milhões
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de brasileiros passam fome e sessenta, em cada mil crianças que nascem,
morrem antes de completar um ano de vida.

Guerra e Azevedo (1997 p 232 - 233) cita que a infância vítima
de violência estrutural compreende o contingente social de crianças e
adolescentes “que se encontram em situação de risco pessoal e social,
daqueles que se encontram em situações especialmente difíceis, ou,
ainda, daqueles que por omissão ou transgressão da família, da
sociedade e do Estado estejam sendo violados em seus direitos
básicos”.(Fórum-D.C.A., 1989).

Estas autoras classificam a Infância vítima de violência em:
- pobre: vítima da violência social mais ampla (incluem-se menores
carentes, abandonados e infratores).
- explorada: vítima da violência no trabalho (crianças que procuram
sobreviver através do mercado formal e informal de trabalho).
- torturada: vítima da violência institucional (crianças vítimas de maus
tratos quanto à assistência, repressão e tratamento em instituições).
- fracasssada: vítima da  violência escolar (exclusão do processo de
escolarização através da dificuldade de acesso, de reprovação e
repetência e da evasão escolar).
- vitimizada:  vítima da violência doméstica (pertinentes às relações
interpessoais adulto-criança).

O dever de proteção por parte da família, da sociedade e do
Estado já foi reconhecido anteriormente, a nível internacional, em 1966,
pela aprovação do Pacto de Direitos Cívis e Políticos, pelas Nações
Unidas, pois os Estados-Membros reconhecem que: “Toda criança terá
direito, sem discriminação alguma por motivo de raça, sexo, cor, idioma,
religião, origem nacional ou social, posição ecônomica ou de
nascimento, às medidas de proteção que a sua condição de menor requer
por parte de sua família, da sociedade e do Estado” (Artigo 24).

A nível nacional, a Constituição Brasileira de 1988, 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 a convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão” (Artigo 277).
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Apesar da responsabilidade em dar proteção à criança, “o
primeiro lugar onde a violência explode, quando o país vai mal, é dentro
de casa” (Dias, 1993, p. 23).

A família tem importância reconhecida por todas as sociedades,
no entanto, “além de todas as suas funções positivas, tem sido o espaço
de hierarquia e da subordinação e a violência intrafamiliar tem gerado
sofrimento para aqueles que a ela estão submetidos, particularmente
mulheres e crianças...” (Barsted, 1998, p. - 3).

Nesse sentido, a Constituição Brasileira, também prevê: “ O
Estado assegurará a assistência a família na pessoa de cada um dos
que a integram, criando mecanismos para coibira violência no âmbito
de suas relações” (artigo 266, p.8).

A crise que a família enfrenta hoje é reflexo de inúmeros
processos como “as migrações internas e os deslocamentos
populacionais provocados pelas guerras, a violência urbana, a pobreza,
as políticas de ajuste ecônomico, o desemprego, o esgarçamento da
solidariedade entre seus membros, dentre outros” (Barsted, 1998, p - 4).

Esta autora, acrescenta que “ a família tem sentido o impacto
de mudanças culturais, legais, sociais e econômicas, que redefiniram
os tradicionais papéis de gênero” (Bardest, 1998, p - 4).

Crianças não se dicotomizam apenas em vítimas e culpados,
mas são representantes de um modo violento de viver. A opressão
imposta à criança ou adolescente reproduz um pouco a opressão que
este adulto enfrenta em sua vida dária, pela violência maior que a
sociedade lhe impõe.

Neste estudo, enfocaremos a violência doméstica ou
intrafamiliar, pelo fato de percebermos sua predominância no
atendimento hospitalar.

A violência doméstica, além de determinantes estruturais, é de
natureza interpessoal, faz parte de um contexto de relacionamento
adulto/criança, ocorre com mais ou menos intensidade em todos os
níveis sócio-econômicos e culturais. Acontece em todos os lugares
independente de culturas, raças, credos ou situação ecônomica.

Bater em uma criança é um hábito universal, considerado pela
maioria, como uma forma de educar, um direito dos pais, não como
violência, sendo um reflexo do pátrio poder, havendo negação da face
violenta da família.
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Conforme definição de Guerra e Azevedo (1998 p. 32) “ A
violência doméstica representa todo ato ou omissão praticado por pais,
parentes ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que sendo
capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima implica,
de um lado, uma transgressão do poder/ dever de proteção do adulto
e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, uma negação do direito
que crianças a adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas
em condição peculiar de desenvolvimento”.

A violência contra criança e adolescente no decorrer da história
recebeu diferentes denominações como: maltrato, abuso, vitimização,
“síndrome da criança espancada”, “síndrome do crescimento
prejudicado por causa não orgânica”, exploração, opressão, etc.

Farinatti (1992 p - 684) classifica a violência intrafamiliar em:
- maus tratos físicos - exteriorizados através de lesões orgânicas;
- maus tratos psicológicos - atingem a integridade emocional da criança;
- abuso sexual - uso da criança para gratificação sexual de um adulto e
que fere os tabus sociais e familiares;
- negligência - são atos de omissão de cuidados e de proteção da criança
contra agravos evitáveis(prover necessidades físicas e emocionais);
 - síndrome de munchhausem por procuração - no qual o adulto inventa
sintomas que levem a múltiplas investigações e intervenções
desnecessárias e danosas à criança.

Minayo (1994, p - 79)  exemplifica a violência psicológica como
abandono (não só por doação, mas também pela ausência de
demonstração de proteção), o estímulo a competitividade (pressão para
desenvolvimento pessoal melhor, excesso de atividades), rejeição
(depreciação, não aceitação de valores e negação de suas necessidade),
isolamento (afastamento de experiências sociais habituais à sua idade),
aterrorização (instauram um clima de medo-agressão verbal) e não
estímulo ao crescimento emocional e intelectual descuidando do
desempenho escolar e de desejo de novas atividades.

Segundo Minayo, este tipo de violência é mais comum em
famílias de maior poder aquisitivo, porém na classe média, a violência
quase nunca é denunciada ou divulgada reveste-se de caráter sigiloso
porque ocorre na esfera do privado e nem sempre é percebido pelos pais.

Entre a população pobre a violência é mais revelada e existe
maior acesso dos pesquisadores, por isso é mais denunciada.

Apesar da violência  contra a criança e o adolescente o ser um
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fenômeno que existe desde a antiguidade, sendo que no Brasil as raízes
remontam ao passado colonial , somente a partir da década de 60,
com os movimentos populares  houve uma “re-descoberta” da violência
doméstica, no entanto as denúncias sobre a situação de violência à
criança se ampliaram a partir  da década de 80, quando, a nível
internacional, acentuou-se a preocupação com a infância que culmina
com a convenção  sobre os Direitos da Criança.

Durante o governo autoritário vigente entre os anos 60/80 não
era interessante rever práticas de educação doméstica que traziam
exatamente o autoritarismo como uma de suas marcas importantes
para preparar as crianças à adaptação social, valorizando-se a disciplina,
a obediência da criança, o seu respeito pelos adultos, reproduzindo as
formas dominantes de autoridade numa determinada sociedade.

Buscando a superação do modelo político autoritário, iniciou-
se no Brasil um processo de redemocratização e abertura política, onde
foram elaborados trabalhos que desvelaram a violência doméstica e
feitos questionamentos da Política nacional de bem-Estar do Menor e
do  Código de Menores.

Iniciou-se lutas e movimentos reivindicatórios para mudança
constitucional e conquista dos direitos humanos, e, para a criança e
adolescente, a principal conquista foi o Estatuto da Criança e do
Adolescente, lei 8.069/90.

Devido ao comprometimento de profissionais e organizações
em defesa dos direitos das crianças e adolescentes foram obtidas
algumas conquistas, como a questão legal.

No que se refere ao aspecto jurídico, as leis criadas que
abrangem a questão da violência infantil são:
- Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) - art.3 e 5;
- Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) - Princípio 9º
- Convenção sobre os Direitos da Criança (1990-Brasil) - arts.: 19.1 e
2, 9, 34, 35, 36 e 39;
- Constituição Federal (1988) - art.226, Parag.8º e 227 Parag.4º;
- Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) - arts.: 5, 13, 16, 17,
18, 56, 70, 87, 98, 101, 129, 130, 141, 206, 232, 233, 240, 241, 263,
245;
- lei 8072/90 - lei de crimes hediondos;

Sêda (1999, p - 26) refere que para efetividade dos direitos das
crianças e dos adolescentes, as normas contituicionais brasileiras,
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(artigos 227 e 204), tem por base 3 princípios: da prioridade absoluta
na atenção à crianças e adolescentes; da descentralização na formulação
de política pública nesta área; da participação da população através
de organizações representativas na formulação e na execução de
polítcas de defesa dos direitos.

Este mesmo autor aponta que E.C.A. baseado na “Doutrina de
Proteção Integral” se constitui no instrumento para se construir a
cidadania infanto-juvenil, pois contém além dos princípios já
referenciados, um conjunto de estratégias, das estruturas, dos
mecanismos sociais e administrativos para organização social que
possibilite a efetivação dos direitos e lhe mostram como corrigir os
desvios do abuso e da omissão para garantir direitos, quando estes são
ameaçados por alguém da família, da sociedade e do Estado.

O Estatuto se estende a todas as crianças e adolescentes, sem
descriminação, mudando a concepção, passando a considerá-los como
sujeito de direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento,
a requerer proteção e prioridade absoluta no nível das políticas sociais.

Ao discutir sobre as linhas de ação para efetivação do E.C.A.,
Ribeiro (1994, p - 22) aponta que as linhas previstas são: 1) Política
Social Básica - aquelas que são direito de todos e dever do Estado,
ex.: saúde; 2) Política de Assistência Social - são aquelas que destinam
a oferecer condições mínimas de bem estar e dignidade à aqueles
vulnerabilizados e, portanto, desassistidos em suas necessidades básicas,
ex.: alimentação; 3) Política de Proteção Especial: é a ação social
especializada dirigida à pessoas e grupos em circunstâncias
especialmente difíceis, em presença de fatores de vulnerabilidade que
os coloca em situação de risco pessoal e social; 4) Política de Garantia:
àquela representada pela luta dos direitos no campo dos direitos.

Para proteção e defesa dos direitos fundamentais, o Estatuto
prevê a criação dos Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente,
a nível nacional, estadual e municipal responsáveis pela formulação da
política de atendimento à criança e adolescente e os Conselhos Tutelares
que têm por função zelarem pelo cumprimento do E.C.A..

Conforme conteúdo constitucional e do E.C.A., Battini (1998)
refere a necessidade de mudanças a nível de método com
reordenamento político e institucional - administrativo para que as
leis possam ser efetivadas na prática.

Em relação à violência o E.C.A. é um instrumento que promove
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a legitimidade política-jurídica para enfrentamento a esta questão, pois
propõe medidas de intervenção em relação a família agressora
protegendo-se à vítima  estabelecendo a necessidade de prevenção do
fenômeno.

Dada a matriz doutrinária e a filiação legislativa, o E.C.A.
constitui hoje - não obstante algumas limitações - uma das legislações
mais avançadas no nível mundial em termos de proteção dos direitos
da criança. No que respeita a questão da vitimização doméstica de
crianças e adolescentes, a leitura do Estatuto fornece princípios capazes
de orientar uma política social de prevenção e contenção do fenômeno
em nosso país”, conforma salienta Guerra e Azavedo (1997).

Estas autoras apontam alguns princípios:
1º princípio: A vitimização doméstica contra a criança e adolescente
viola seu direito a liberdade e ao respeito, é considerado crime praticado
por “ação ou omissão” de seus pais ou responsáveis” devendo ser
punido na forma da lei” (arts. 5, 16, 17, Penas Previstas: arts. 232,
233, 241, 263, 245);
2º princípio: A mera suspeita deve ser notificada às autoridades
competentes da respectiva localidade  - Conselho Tutelar (arts. 13,
56);
3º princípio: A proteção é dever de todos cidadãos e não apenas de
profissionais (arts. 18,70);
4º princípio: Punição ao profissional que silencia, não denuncia (art.56,
245);
5º princípio: Prevê “auxílio, orientação e tratamento” ao agressor
(art.129);
6º princípio: A criança e adolescente vítima, além de proteção, precisam
de “orientação e atendimento médico e psicosocial” para sobreviver
ao abuso e não vir a (re) produzi-lo em sua vida futura (arts. 87, 98,
101, 130);
7º princípio : A família abusiva também é vítima e necessitará de
“orientação e tratamento” (arts. 98, 101 e 129 - medidas previstas aos
pais e responsáveis);
8º princípio : A criminalização da violência doméstica  deve envolver
penas severas, como forma de conter a prática do fenômeno (art. 263
modificado pela lei dos Crimes Hediondos de 1990);
9º princípio : A criança e adolescente terá direito a assistência judiciária
integral, gratuita sempre que houver necessidade (arts. 141, 206);
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10º princípio: A proteção deverá dar-se no nível local a ser acompanhada
pelo Conselho Tutelar, enquanto órgãos permanente e autônomo
encarregado de zelar pela salvaguarda dos direitos da infância e
juventude (art.13).

Com o E.C.A a notificação da violência ou apenas suspeita desta
passou a ser obrigatória, porém ainda não se tem um quadro real deste
fenômeno.

A nível internacional também existe escassez de dados precisos,
pois em muitos países não existe a obrigatoriedade de notificação pois
adotando o sistema de caráter voluntário, no qual as famílias têm a
possibilidade de escolher quanto a se engajarem nos serviços e, as vezes
mesmo com a obrigação de notificar, inexistem  denúncias por medo
de envolvimento pelas pessoas.

Além da questão da notificação existem outros fatores que
encobrem esta realidade, como o não reconhecimento da exclusão
social, ausência de percepção de algumas formas de violência que
geralmente são culturalmente aceitas, ausência de denúncia pela família
da violência doméstica (proteção da família patriarcal, sendo que a
maioria dos casos são disfarçados, referem tombos, brigas, acidentes,
etc), o que possibilita o pacto do silêncio a cumplicidade, a tolerância
social e a impunidade.

Em 1998, com a comemoração dos cinquenta anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, O.N.U. e o Ministério da Justiça,
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, lançaram  a Campanha
Nacional: “Uma vida sem violência é um Direito nosso”, tendo a família
como foco central por ser o 1º Núcleo de Organização da Sociedade.

Esta campanha culminou com a assinatura do Pacto
Comunitário Contra a Violência Intrafamiliar e de Programas de Ação
Conjunta com sociedade civil de combate à violência, por ser um
obstáculo ao desenvolvimento pessoal e social e uma violação aos
direitos humanos.

Com esta campanha, várias iniciativas estão sendo
desenvolvidas, como exemplo, a Campanha Nacional para Prevenir a
Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, pela Igreja
Católica - Pastoral da Criança, com o tema “A Paz Começa em Casa”,
prevista para início em outubro de 1999.

Em Londrina, para desenvolver a Campanha “Uma Vida sem
Violência é um Direito Nosso” foi formada uma Comissão de
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Cidadania, que entre suas ações está buscando sensibilizar, informar e
esclarecer sobre algumas questões relacionadas à violência doméstica
que atinge principalmente as mulheres e as meninas. Além disso, propõe
criar grupo de trabalho para mapear as ações e recursos existentes na
cidade, executadas pelo poder público e sociedade civil tendo em vista
a ampliação e o fortalecimento destes, bem como a integração de
diferentes setores tais como Saúde, Segurança Pública, Justiça e
Trabalho e o envolvimento da sociedade civil organizada para o
enfrentamento da violência.

Frente a questão da violência, alguns hospitais criaram
programas e serviços específicos de proteção e atendimento à criança
vítima de violência, no entanto, geralmente na realidade hospitalar,
ocorre o não envolvimento por todos os profissionais e a desarticulação
entre profissionais envolvidos no atendimento às vítimas de violência,
culminando na dificuldade de identificação das situações de violência,
pela ausência de análise sob múltiplo enfoque, e na limitação do
atendimento pela inexistência de trabalho interdisciplinar.

Desenvolvimento

1) O atendimento hospitalar e social à questão da violência infanto-
juvenil

Ao analisarmos a incidência de abusos numa realidade hospitalar
específica, percebemos a predominância da violência a intrafamiliar
diretamente relacionada com a violência estrutural, principalmente, a
negligências, agressão física e psicológica.

Nesta realidade em que o estudo foi realizado, trata-se de um
hospital- escola, e não existe uma norma escrita quanto a conduta e
procedimentos no caso de suspeita ou confirmação de violência à
criança e adolescente. A rotina seguida esta descrita a seguir.

Normalmente, não existe discussão de casos, mas sim conversas
isoladas e troca de informações ou comentários sobre observações
efetuadas em relação a clientela atendida, pelos diferentes profissionais,
de forma desarticulada e fragmentada.

A partir de estudos e avaliações isoladamente por membros da
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equipe multiprofissional, através de anamnese, exame clínico as
entrevistas junto aos usuários e familiares, bem como, através de
denúncias por instituições, familiares ou outras pessoas da comunidade
é posssível a identificação de sinais ou levantamento de situações ou
características que podem revelar violência.

A falta de integração dos profissionais dificultam identificação
da violênciae a exatidão das informações, uma vez que geralmente ela
é negada, distorcida ou mascarada, levando a não percepção ou demora
na identificação das formas de violência existentes.

Deve-se considerar que: “a sensibilidade das equipes
hospitalares as informações sobre maus-tratos está relacionadas à boa
escuta  ao conteúdo objetivo, e subjetivo das falas e comportamento
da criança, dos familiares ou acompanhantes que as trazem para
atendimento ou das visitas durante a internação” (Wainer, 1997, P - 89).

O Serviço Social a partir do recebimento de denúncias ou
observação desituações de suspeita de violência, busca o
aprofundamento dos dados através de contatos com os diversos
profissionais envolvidos no atendimento hospitalar e com programas e
instituições da comunidade e principalmente Prefeituras, Entidades
Sociais, Postos de Saúde e Pastorais da Criança, Saúde),  para
configurar ou não caso de violência.

Também realiza entrevistas com familiares e pessoas envolvidas
com situação de violência (parentes, vizinhos), assim como, visitas
domiciliares, objetivando coleta de dados, estudo do caso, constatação
ou não da violência e análise dos fatores contribuintes a esta questão
que demandam atendimento pelo Serviço Social e/ou profissionais.

Diante da confirmação da violência são realizados contatos pela
Assistente Social ou médico e/ou elaborados relatórios sociais e médicos
que são encaminhados ao Conselho Tutelar, Juízado da Infância e
Juventude e Promotoria Pública, da cidade de origem da criança ou
adolescente atendido, para ciência e/ou providências pertinentes.

Em alguns casos, diante da ausência de dados concretos que
configurem a violência, mas são levantados dúvidas ou situações
problemáticas, não é feito encaminhamento formal de denúncia aos
órgãos competentes, mas são tomadas providências pelo Assistente
Social, buscando a proteção da criança.

Quando é feito o encaminhamento formal das situações de
violência, o Assistente Social comunica aos familiares sobre este
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procedimento e a obrigatoriedade deste pelo hospital definida pela lei
8.069/90.

A partir da inserção na realidade hospitalar, já se inicia o
atendimento médico e de enfermagem à criança e/ou adolescente,
seguido do atendimento por profissionais de outras áreas, como
Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição, Psicologia, entre outros,
conforme necessidade e/ou solicitação.

Devido a grande rotatividade de usuários, residentes, internos
e estagiários, limitação de horário de atendimento no hospital por
algumas áreas e priorização por alguns profissionais de outras ações,
indiretas ao atendimento à criança, nem sempre é possível a
integralidade das ações concermente a questão da violência.

O Serviço Social prioriza o atendimento junto a esta questão,
somente não intervindo nos casos emergentes atendidos nos finais de
semana, feriados ou período noturno por ausência de profissional no
hospital disponível para atendimento e se revestirem de caráter de
urgência.

Centraliza seu trabalho principalmente no atendimento a família
e contribui para o processo de investigação significativa, definição
diagnóstica, mediação entre hospital e órgãos competentes e para
definição de procedimentos para liberação da alta hospitalar e
sequência do atendimento à criança ou adolescente, tomando
providências necessárias ao seu cumprimento durante a hospitalização.

O atendimento pelo Serviço Social junto a criança, adolescente
e ou família inclui: atendimento de apoio frente  a violência sofrida;
acompanhamentos sistemáticos através de discussões reflexivas sobre
situação e relacionamentos sócio-familiares, concessão de benefícios,
orientações sobre direitos e deveres, bem como condutas para
prevenção de ocorrência ou reincidência de situações de violência,
encaminhamento para programas e recursos institucionais comunitários
para solicitar assistência e acompanhamento pós-alta (Prefeituras,
Igrejas, Pastorais, Vicentinos, Creches, Postos de Saúde, FUNAI, etc);
agendamento e encaminhamento para atendimento psicológico e/ou
psiquiátrico em Hospitais, Clínicas ou Centros de Atendimento
Psiquiátricos e/ou psico-social; encaminhamentos a grupos de auto-
ajuda para dependentes químicos e familiares; orientações grupais para
acompanhantes na Unidade Hospitalar, através de ações educativas e
preventivas, acompanhamento pós-alta hospitalar através de contatos
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com familiares, órgãos competentes( Conselho Tutelar, Juizado) e
Instituições Sociais, ou por meio de visita domiciliar.

Devido as limitações instituições, pela grande demanda do
Serviço Social e o grande número de situações de violência atendida,
ausência do atendimento interdisciplinar, torna-se difícil o atendimento
mais aprofundado e global a todas as crianças e adolescentes
vitimizados.

Tal dificuldade se agrava frente aos limites quanto ao trato a
questão da violência pelos Conselhos Tutelares e instituições que
prestam atendimento a esta parcela da população que abordaremos
posteriormente.

2) A Violência contra a Criança e Adolescente

A partir de um levantamento e análise de dados de uma amostra
das situações de violência contra criança e adolescente atendida no
HURNP, que são os casos oficializados ao Conselho Tutelar ou Juizado
da Infância e da Juventude, que foram abordados pelo Serviço Social,
no período de 1696 a 1998, foi possível a constatação de dados
relevantes a compreensão deste fenômeno.

Não foi possível uma investigação completa de todas as situações
de violência contra a criança e adolescente atendidas no hospital, devido
a deficiência no registro específico na identificação destas situações,
bem como, pela dificuldade de acesso e estrito de todos prontuários,
por ser hospital de grande porte, definindo-se portanto, a análise dos
casos  oficializados e atendidos pelo serviço num determinado período,
conforme descrição acima.

Alguns dados constatados foram comparados a referências de
outras pesquisas e estudos, sendo possível identificar aspectos comuns,
apesar de pequenas diferenças quanto aos índices definidos.

Foram analisados 93 casos, de violência contra crianças e
adolescentes, percebendo um aumento gradativo de denúncias que pode
ser explicado pela ampliação e conhecimento do E.C.A., sensibilização e
envolvimento pelos profissionais que atendem a população.

Os gráficos abaixo trazem os dados encontrados nos relatórios do
Setor de Serviço Social do Hospital Universitário Regional do Norte do
Paraná (HURNP).
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Gráfico 1 - Número de Casos de Violência denunciados

Quanto ao gênero, houve o predomínio do masculino, 57%, no
entanto, na adolescência por questões ligadas a sexualidade, prevalece
o sexo feminino.

A faixa etária variam de 0 a 18 anos, havendo maior incidência
no primeiro ano de vida, quando a criança exige cuidados especiais ao
alto grau de dependência em relação aos adultos e se constituem em
vítimas indefesas.

Gráfico 2 - Faixa etária
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Apesar de na maioria dos casos serem os pais responsáveis pelas
crianças ou adolescentes, cerca de 70% , percebe-se grande incidência
da responsabilidade apenas da mãe, revelando que normalmente o pai
é figura ausente e não estimuladora da família, ora abandonando-a,
ora não reconhecendo a paternidade.

Com relação ao estado civil da mãe não foi possível a precisão
dos dados devido ao limite de tempo para o estudo e ausência desta
informação nos registros de prontuários. Os dados constatados
apontaram prevalência de uniões ilegalmente constituídas e grande
número de famílias desestruturadas.

Gráfico 3 - Estado Civil da mãe

Apesar do atendimento pelo hospital abranger um grande
número de cidades do Estado do Paraná e outros estados, 77% dos
casos eram de usuários provenientes da cidade de Londrina, localidade
onde o HURNP está inserido.

Quanto aos tipos de violência percebe-se o predomínio de
incidência de negligências, violência psicológica e agressão física,
podendo serem apresentadas isoladamente ou com mais de um tipo.

Com relação ao abuso sexual observa-se um baixo índice e o
que se constata é que apenas 10% dos casos de abuso sexual são
denunciados, uma vez que a prevalência é de abuso praticados através
de relações incestuosas.

Constata-se que “as vítimas - sempre mais frágeis e impotentes
do que os agressores - ocultam a situação por vergonha, por



92 SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.77-104, JUL./DEZ. 1999

40%

33%

20%

3%

3%

1%
Negligência

Psicológica

Física

Sexual

Tentativa de
suicídio

Síndrome de
Munchausen

considerarem que ela é normal, por medo ou por desconhecerem seus
direitos” (Dias, 1993,  p 23).

Normalmente em casos de abuso sexual, o que mais ocorre são
estupro e atentado violento ao pudor, e na maioria dos casos o autor
do crime é alguém qua a criança ou adolescente conhece e/ou confia
(Nantes, 1999, p 111)..

Neste período, foi detectado que os casos de tentativa de
suicídio foram praticados por adolescentes, através de intoxicação
exógena.

Gráfico 4 - Tipos de Violência

Constatou-se maior índice de negligências pelo fato da
população usuária do HURNP em sua maioria, serem oriundos de
família com baixo poder aquisitivo, com renda familiar instável,
desprovidas dos meios indispensáveis para uma vida digna, com
dificuldades de acesso aos direitos fundamentais, prevalecendo
precariedade nas condições habitacionais e de saneamento.

O desemprego prevalente se constitui num fator situacional
agravante, uma vez que ele desencadeia atitude violenta pelos fato dos
pais se verem despossuidos da característica fundamental que os qualificam
como responsáveis pela manutenção do lar: a função econômica.

Neste estudo, não foi possível o levantamento preciso da
situação sócio-econômica dos usários, porém a partir da experência



93SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.77-104, JUL./DEZ. 1999

vivenciada pode-se perceber os dados acima apontados e identificar a
violência estrutural que estão sujeitos os usuários deste hospital.

As negligências geralmente ocorre em relação a mais de um
aspecto, principalmente, quanto a alimentação, higiene corporal,
comportamentos inadequados por familiares, condições habitacionais
indignas, abandono do tratamento, evasão hospitalar,  altas a pedido,
udo de drogas na presença de crianças e/ou adolescentes, ausência de
medidas de segurança para prevenção de acidentes, como ingestão de
medicamentos.

Com relação a violência psicológica constatou-se grande
incidência de ausência de estímulo ao desenvolvimento bio-psico-social
e/ou ausência de acompanhamento no hospital, principalmente
portadores de necessidades especiais, seguida de abandono/ doação,
ausência de acompanhamento por adultos no domicílio e tentativa de
aborto.

As agressões físicas ocorrem através de queimaduras e com
objetos diversos como: cinto, arma branca, madeiras, etc.

Apesar da pequena incidência da Síndrome de Munchausen
por procuração, ela pode trazer consequências danosas e sérias a vítima
e sua definição é dificultada devido a ausência de trabalho
interdisciplinar.

Os agressores geralmente são os responsáveis pela criança, os
pais ou apenas um deles, havendo predomínio de abusos intrafamiliares
e quadro de perturbação triangular mãe-pai-filhos.

Conforme dados do PNUD/IPEA (1996) em um levantamento
realizado em São Paulo, cerca de 70% dos agressores eram pais
biológicos e 93% das vítimas eram meninas. (Barsted - 1998 p.18).

Constata-se que 23% das mulheres brasileiras estão sujeitas a
violência doméstica (Sociedade Mundial de Vitimologia) e entre 50 a
70% dos maridos que agridem as mulheres, agridem os filhos também.
(ONU).

No ambiente doméstico começam a ser construídas as relações
sociais desiguais, com distribuição de poder diferenciada e reproduções
da violência social, dominação e exploração.

A existência do processo de coisificação da criança, pode ser
visualizada no relacionamento familiar, conforme constatação a seguir:
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“Os adultos têm uma postura adultocêntrica,
dominadora e autoritária, que atua como facilitadora da
violência doméstica. Quando um pequeno contraria
alguma regra imposta, o assunto é resolvido
violentamente e as agressões são aceitas culturalmente
como prática pedagógica.” (Suzuki, 1993, p. 25).

Nestas situações percebe-se a presença de motivações psico-
dinâmicas, como incapacidade de lidar com frustações e de abstração.

A incidência de quem é responsável pela agressão, estão
visualizadas no quadro a seguir:

Gráfico 5 - Agressor (es)

Quanto ao uso de drogas pelo agressor (es) não foi possível a
definição precisa, pois não consta estes dados em todos os prontuários,
uma vez que existe  a negação e o ocultamento pela maioria dos
dependentes químicos.

Porém detectou-se que grande parte dos casos de violência estão
ligados ao uso de drogas, predominando incidência de alcoolismo entre
os pais, conforme quadros descritos a seguir:
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Gráfico 6 - Uso de Drogas pelos pais

Gráfico 7 - Tipos de drogas

Ao analisar os relatórios de casos atendidos pelo Conselho
Tutelar de Londrina, nos anos de 1997, 1998 e primeiro trimestre de
1999, foram constatados que houve 9.595 atendimentos para
recebimento de denúncias, reclamações, orientações, aconselhamentos,
acompanhamentos, encaminhamentos e retornos.

Destes atendimentos 47%, totalizando 4.584, foram situações
de violência ou de risco, conforme gráficos a seguir:
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Gráfico 8 - Atendimento à Criança e Adolescente

Gráfico 9 - Crianças e Adolescentes em situações de risco
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Gráfico 10 - Crianças e Adolescente vítimas de violência

Gráfico 11 - Agressor - Violência Física

Gráfico 12 - Agressor - Violência Sexual
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Guerra e Azevedo (1997 p.41 a 46) ao analisar os modelos que
explicam a realidade de violência doméstica de crianças e adolescentes,
aponta que o modelo explicativo dominante em nível internacional na
área da violência contra criança e adolescente é o interativo ou
multicausal, que tenta superar os modelos unidimensionais como a
sociológico (características dos pais agressores) e o psicopatológico
(experiências infantis precoces e estados psicopáticos-doença pelo
agressor).

Este modelo parte do pressuposto de que forças ambientais, as
características do agressor e caracteríticas da criança ou adolescente
vítima, atuam de maneira dinâmica e recíproca neste processo, leva-se
em conta a multicausalidade decorrente da interação dos fatores macro
(sistemas sócio-econômico e cultural) e micro (história de vida dos
pais versus estrutura e funcionamento familiar).

Neste modelo, estão presentes os aspectos descritos a seguir:

Experiências de Socialização:
- história de desarmonia e ruptura familiar
- história pessoal de abuso
- ignorância sobre características evolutiva e necessidades das crianças

Características Patológicas:
- depressão
- alcoolismo
- droga-dependência
- pouco controle
- baixa resistência ao “stress”
- desordens neurológicas
- desordens psiquiátricas

Fatores situacionais de “Stress”:
- relacionamento entre os pais: desajuste, violência ...
- “stress” estrutural desemprego, isolamento, excesso de filhos, ameaças
à autoridade, valores ...
- padrão abusivo de interação pai-mãe-filho(a).
- “stress” produzido pelo(a) filho(a): criança indesejada, criança/
adolescente problemático, filho mais velho.
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Situações Precipitantes:
- ausência da mãe
- rebeldia da criança

Posição social: (idade, sexo, status sócio-econômico, rede de suporte
social)

Posição cultural: (representação da criança, atitude para com a infância,
a violência, castigo, mulheres, sexualidade).

Características particulares da criança ou adolescente: (prematuro,
baixo peso, deficiente (físico-mental), hiperativo, não responsivo,
rebelde, imprevisível, incontinente, feio/bonito).

No entanto, este modelo é considerado insatisfatório por
fornecer uma visão estática, falseadora e mascaradora do caráter
conflitivo, dinâmico e histórico.

Estas autoras, apontam a importância de se construir uma teoria
crítica  na área da violência familiar contra a criança e o adolescente e
apontam a utilização do método histórico crítico que tem por etapa
necessária a crítica ideológica e a análise também dos determinantes
políticos de uma dada realidade.

As consequências decorrentes de situação de violência são
muitas e danosas as vítimas e familiares. Dias (1993, p.24) destaca
algumas consequências: distúrbios de personalidade, dificuldade de
aprendizagem, impedem o bom desenvolvimento da afetividade,
gravidez precoce, fugas da família, suicídio, prostituição, consumo de
drogas e álcool, distúrbios psiquiátricos, disfunções sexuais.

Kemp (1993, p.7) aponta como consequências à vítima: medo
de amar, desconfiança, dificuldade de relacionamento no namoro,
culpa, rejeição, auto-imagem negativa, negação da sexualidade, meio
de “negociação”.

Frente a todas as possíveis consequências à vítima de violência
é preciso ajuda constante para manter o equilíbrio e a saúde mental.

Para atender a questão da violência infanto-juvenil, foram
desenvolvidos vários programas no Brasil, Guerra Azevedo (1997,
p.278-297), cita que houveram ações por: a) Organismos de Atenção
Indireta, que são organizações da sociedade civil que desempenham
ou desempenharam um papel relevante no atendimento à infância e à
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adolescência, embora o foco de sua ação não fosse exclusivamente à
violência doméstica contra crianças e adolescentes. Entre eles:   Pastoral
do Menor, trabalho da Igreja Católica; movimento em Defesa do Menor
de cunho político; e Fundação Abrinq - organizada pelo Sindicato
Patronal das Indústrias de Brinquedos que contribui na defesa dos
direitos da criança e do adolescente. b) Organismos de atenção direta
que são organizações da sociedade civil voltadas exclusivamente à
violência doméstica, como: CRAMI - Centro Regional de Registros e
Atenção aos maus-tratos na Infância, pioneiro ao nível nacional, que
se localiza em Campinas-SP. c) do Estado voltadas exclusivamente à
problemática ou que a contemplam também no bojo de outros
objetivos, desenvolvidas nos níveis estaduais e municipais. Tais como:
Vara de Menores, Programas Casas-abrigo, etc.

Ao fazer um balanço das experiências relatadas estas autoras,
concluem que, as ações tem sido impotentes para impedir a re-produção
do ciclo de violência no lar e que  existe um “quadro de fragmentação,
de dispersão de recursos, de serviços sobrepostos, mostrando que
seguem por caminhos diferentes, não intercambiam suas conquistas e
oferecem resultados que poderiam ser muito mais consistentes se
conseguissem unir esforços e lutar para que este problema realmente
fosse reconhecido como de real importância em nosso meio e
merecedor de uma atenção, em que Sociedade Civil e Estado pudessem
desempenhar um papel relevante.” (Guerra e Azevedo, 1997 p.299).

A partir da implantação do E.C.A. e com a formação dos
Conselhos Tutelares, houve um avanço no que se refere ao atendimento
da Questão da Violência infanto-juvenil, porém ainda existem vários
limites que precisam ser superados.

Ao discorrer sobre a Prática Pedagógica dos Conselhos de
Direitos e Tutelares, (Siguihiro, 1999, p - 68 e 69), cita que: “A maioria
dos Conselhos foi criado num cenário de perplexidade, tanto da
sociedade civil quanto do setor político, sem qualquer tempo e clareza
para se estruturarem e assumirem o seu papel. Para se constituir em
espaço de ação dos sujeitos e criação de estratégias para acesso e
construção de novas práticas na direção das garantias dos direitos sociais
do segmento que representam, são necessárias mudanças de
pensamento e prática de conselheiros”.

Acrescenta que esta prática vem revestida de grandes desafios
e em resposta a estes deve haver ruptura com a atividade de cunho
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imediatista, rotineira, burocrática e cartorária, para assumir gestão social
de caráter horizontal e participativa, com capacidade de privilegiar o
interesse público, mediatizada pelo esforço coletivo (Estado e
Sociedade Civil) através de ações articuladas e transparentes.

Barsted (1999, p 53) sugere execução de ações voltadas para a
elaboração de Políticas Públicas e de serviços para a prevenção, punição e
erradicação da violência intrafamiliar, e para a proteção de suas vítimas.

Rossin (1999, p 84) ao discutir sobre intervenções junto as
famílias em situação de Risco Pessoal e Social, aponta que: “A
priorização da família na agenda da política social envolve,
imperiosamente, programas de complementação de renda familiar,
geraçãode emprego e renda, rede de serviços comunitários de apoio
psicosocial, jurídico, sedimentados num projeto político de
compromisso ético com as famílias”.

Apesar de E.C.A. ser um avanço no que se refere a proteção
dos direitos da crianças e adolescentes, é preciso processo de luta
constante para se conquistar a cidadania infantil. Como nos afirma
Moura (1989, p -19): “O direito não é conferido às pessoas por uma
norma jurídica, mas são os próprios seres humanos que se outorgam
direitos, arrancando-os ou conquistando-os mediante uma permanente
luta pelo poder, como indica a história”.

Conclusão

Apesar da escassez de dados precisos sobre a violência infanto-
juvenil podemos concluir que é fenômeno mundial é social, histórica,
envolve determinantes, econômicos, políticos e jurídicos atingindo
todas as classes sócio-econômicas e culturais.

A violência infanto-juvenil além de determinantes estruturais
se constitui num padrão cultural introjetado é de natureza interpessoal.

Os fatores causais da violência praticada contra criança e
adolescente são multifatoriais, a história é peculiar e única para uma
determinada família, porém encontra-se  aspectos comuns.

A violência doméstica ou intrafamiliar é preponderante
conflitando com a função de proteção pela família, uma vez que os
agressores são em grande proporção os pais ou responsáveis pela criança
e adolescente.
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As ações nesta área estão mais preocupadas com a detecção e com
a aparência do fenômeno, apoiada no senso comum deixando intacta a
raiz da problemática, do que com programas de prevenção e tratamento.

Os programas estão mais comprometidos com perspectivas
unidimensionais do que com a abordagem multidisciplinar da
problemática.

O compromisso dos profissionais que atendem as crianças e
adolescentes deve consistir em:  exercitar à boa escuta, se articularem
para integração interdisciplinar, para identificação e denúncia das
situações de violência, com a luta por uma política de defesa dos direitos
da criança e adolescente e criação da cultura da criança cidadã.

Este compromisso requer visão de totalidade e o entendimento
que o problema da vitimização não tem raizes apenas no plano
individual, familiar, mas que estas raizes fazem parte de um contexto
social mais amplo e profundamente injusto e desigual que se interliga
com as relações interpessoais adulto-criança.

É preciso participar na construção da cidadania infantil entendida
não apenas no plano de igualdade formal perante a lei, mas tendo como
conteúdo prático e efetivo os direitos individuais (à vida, à liberdade e à
dignidade) e os direitos coletivos (econômicos e culturais).

ABSTRACT

This work consists of the violence against children and adolescents through
specific data collected in a hospital, objectifying to plece it in the wider
social context, approaching the economic, juridical, social, cultural aspects
and politician related with the subject of the infant-juvenile violence. The
methodology used for the analysis was based in the universal/particular
relationship, that allowed to understand determinations more deepened
and relevant to the subject of the violence, visualizing concrets data of a
specific reality. The predominance of the intrafamiliar interrelated violence
was verified with the structural violence in an unequal and unjust
spcioeconomic and cultural context.

Key-Words: Infant-juvenile; Domestic Violence or Intrafamiliar; Rights;
Statute of the Child and of the Adolescent
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O PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL EM LONDRINA:

1964 - 19931

Claudia Neves da Silva2

RESUMO

O artigo tem por objetivo apresentar as ações do poder público
municipal de Londrina para atender à demanda que se coloca na área
da assistência social, no período que se estende de 1964 a 1993.

Palavras-chave: Assistência Social, Estado, Poder Público Municipal

O ano de 1964 marcou o nascimento de um novo período na
história recente do Brasil. Um governo eleito por via direta foi deposto,
assumindo em seu lugar um general, com o apoio da burguesia
financeira e industrial, nacional e estrangeira.

Trabalhadores rurais e urbanos foram excluídos desta nova
ordem política e econômica, cabendo-lhes o papel de instrumento para
a acumulação capitalista. Por conseqüência, sua situação deteriorou-
se ainda mais, principalmente a partir do período do chamado “milagre
econômico”, 1968 - 1973, quando se registraram altas taxas de
crescimento, com amplo programa de investimentos do Estado na
economia e aumento dos investimentos estrangeiros, ocasionando o
aumento da produção e das exportações, possibilitando assim, o
crescimento do Produto Interno Bruto.

1 Este artigo é uma versão parcialmente modificada do terceiro capítulo de minha
dissertação de mestrado: “Poder público municipal e Sociedade de São Vicente de
Paulo: dois modelos de atuação na área da assistência social em Londrina (1964 -
1988)” UNESP/ Assis - SP, 1999.

2 Professora do Departamento de Serviço Social da UEL, Mestre em História pela
UNESP/Assis, SP
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O chamado “milagre econômico” brasileiro não ocorreu por
“obra divina”, mas a partir de ações na área econômica, que assentaram
as bases materiais para assegurar a supremacia da burguesia industrial
e financeira.

As grandes empresas multinacionais passaram a receber grandes
financiamentos por parte do governo para aumentar a produção, as
taxas de lucro e ampliar o mercado consumidor, através das facilidades
de crédito para compra de bens de consumo, como carros e
eletrodomésticos por parte da classe média, provocando, desta forma,
a oligopolização da economia brasileira, com o fechamento de pequenas
e médias empresas nacionais, já que estas não obtiveram as mesmas
facilidades, como financiamentos com juros baixos, para produção e
venda de seus produtos (OLIVEIRA, 1981).

O subsídio às exportações foi outra medida adotada,
objetivando aumentar as reservas nacionais para ter maior capacidade
de barganha para compra e venda no mercado internacional. Com
isso, a economia brasileira tornou-se ainda mais dependente do
mercado internacional, pois, para manter o equilíbrio entre importação
e exportação, incentivou-se esta última, tomando-se emprestado no
exterior para financiar as exportações (OLIVEIRA, 1981).

O arrocho salarial foi outra base para o “milagre”, adotando o
governo uma política salarial seletiva, na qual ficou estabelecido um
“teto” salarial para as categorias profissionais, bem como o fim da
estabilidade no emprego, com a criação do FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço) e a alta rotatividade de mão-de-obra como
conseqüência. Com a fusão dos antigos institutos no Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS), deu-se uma maior dependência dos
trabalhadores às autoridades patronais, sindicais e previdenciárias.

Os sindicatos ou foram fechados ou sofreram intervenção ou
tiveram que se atrelar ao Estado, assumindo funções médico-
assistencialistas. Concomitante a esta transformação dos sindicatos em
“entidades assistenciais”, deu-se incentivo à criação de secretarias
estaduais e municipais de assistência social, já que a preocupação com
os problemas sociais passou a fazer parte do discurso oficial. De acordo
com MESTRINER (1992: 69):

Ao final da década de 60, o desenvolvimento social já
fazia parte do discurso dos governantes. As prefeituras
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municipais implementam o atendimento ao social, quer
como serviço complementar ao próprio gabinete do
Prefeito, ou junto às secretarias afins, ou mesmo como
setor independente.

Como podemos observar, a política econômica adotada
favoreceu à burguesia industrial e financeira, mas não se refletiu para
toda a população brasileira, principalmente para a classe trabalhadora,
haja vista os baixos salários, o desemprego, a impossibilidade de acesso
a bens e serviços sociais urbanos, como educação, saúde, habitação,
transporte coletivo eficiente.

Como conseqüência de todos esses fatores, houve uma elevação
da produtividade do trabalho e um aumento nas taxas de lucro do
grande capital. De acordo com OLIVEIRA (1981: 70):

Sem embargo, a repressão salarial é um fato. Onde vai parar,
pois, o superexcedente arrancado aos trabalhadores e a que
fins ele serve dentro do sistema? Aqui se pré-esboça
sinteticamente a resposta:  o superexcedente, resultado
da elevação do nível da mais-valia absoluta e relativa,
desempenhará no sistema, a função de sustentar uma
superacumulação, necessária esta última para que a
acumulação real possa realizar-se.

Sem dúvida, a instalação de uma ditadura militar foi
fundamental para impor um modelo econômico voltado para os
interesses do grande capital, nacional e internacional, o qual determinou
às Forças Armadas a manutenção da segurança nacional, visto que a
ela era creditada, por este, tal prerrogativa.

A contar da década de setenta, a economia já apresentava sinais
de esgotamento. O Brasil entrou em um período de crise econômica, com
redução nas taxas de crescimento, provocada pela queda da produção
industrial e das exportações, bem como pela queda no consumo.

O regime militar também passou a sofrer perda de legitimidade
política em razão, dentre outros motivos, do desmascaramento do
discurso falaz sobre o grau de eficiência e racionalidade na condução
da política econômica, o qual já não poderia ser mais reproduzido. De
acordo com ALVES (1985: 156):
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O ‘milagre econômico’ não só não aliviou os sérios
problemas de pobreza e sofrimentos extremos, de
privação dos mais elementares recursos na maioria da
população, como, sob muitos aspectos, agravou-os. E este
enorme sacrifício não foi seguido de qualquer compensação
após o ‘milagre’:  o processo de empobrecimento e
concentração de renda prossegue atualmente.

Foi nesse período também que se deu a ascensão de movimentos
contra o descaso do poder público no que se refere aos problemas do
cotidiano das comunidades. Estes movimentos nasceram tendo por
objetivo a luta pelo direito à cidadania, buscando do Estado melhorias
dos serviços de consumo coletivo, tais como creches, escolas, transporte
eficiente, hospitais, segurança e habitação, ou seja, movimentos que se
davam na esfera da reprodução da força de trabalho (JACOBI, 1987).

O Município de Londrina no período do “milagre econômico”

Detendo-nos mais particularmente no município de Londrina,
cidade localizada no norte do Paraná, nas décadas de sessenta e setenta
as mudanças econômicas deram-se a começar pela erradicação da
cultura do café, com a introdução de novas culturas, como o trigo e,
posteriormente, a soja, ambas mecanizadas, que, se por um lado
possibilitaram o aumento da produção, por outro provocaram a saída
de trabalhadores da lavoura, os quais se deslocaram para a cidade em
busca de trabalho.

Este processo de urbanização implicou novas necessidades
referentes à qualidade de vida, como a ampliação dos serviços de infra-
estrutura básica:  água, esgoto, transporte, habitação, educação, saúde,
lazer.

Com a crise econômica, o cotidiano dos habitantes do município
de Londrina também foi afetado, pois com o disparo da inflação, com
o desemprego generalizado, com a queda dos salários e da qualidade
de vida dos trabalhadores urbanos e rurais, ampliou-se o número de
crianças e jovens nas ruas, de idosos e famílias sem moradia.

A população urbana já atingia 68.42%, o que não significava
aumento na oferta de emprego. O café ainda era a base econômica do



109SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.105-119, JUL./DEZ. 1999

município, mas ia ganhando força a produção de soja, algodão, rami,
milho, trigo, arroz e feijão; e a agropecuária respondia por 20% da
geração de renda do município (ASSARI & TUMA, 1978).

Com a aceleração do processo de urbanização, concomitante à
expansão econômica, houve um grande estímulo para a instalação de
indústrias no município e também a ampliação do comércio, com
aumento dos setores varejista e atacadista. Houve destaque também
para o setor de serviços, como hospitais, creches e escolas, faculdades,
atraindo novos moradores e consumidores de cidades próximas.

É importante destacarmos que este desempenho da economia
londrinense, com suas conseqüências favoráveis, limitou-se à elite
econômica do município, ou seja, os grandes fazendeiros e os
empresários, e à classe média, tendo em vista que esta expansão
industrial não significou expansão na oferta de emprego. Ao contrário,
exigiu da prefeitura de Londrina ações que iam além da repressão
policial contra aqueles que estavam excluídos do mercado de trabalho.

Diante do aumento da pobreza e pressionada pela elite
econômica e pela classe média, assustadas com este aumento, a
prefeitura criou alguns serviços na área social, como o Serviço de
Assistência Médica Municipal, em 1964, e o Pronto-Socorro
Odontológico, em convêncio com a Faculdade Estadual de
Odontologia. Também foi organizada a Companhia de Habitação, a
COHAB. Em 1969, o prefeito criou a Secretaria de Bem-Estar Social,
surgindo pela primeira vez um departamento voltado exclusivamente
para tratar das seqüelas da questão social (ASSARI & TUMA, 1978).

Londrina afirmava-se como pólo econômico da região norte do
Paraná. Mas, o título que ostentava na década de 50 como “Capital
Mundial do Café” ou “Eldorado” já não fazia parte do discurso
ideológico daqueles que se encontravam no poder, pois o desemprego,
o aumento do número de favelas, de crianças abandonadas e da
violência desmentiam e impediam qualquer tentativa de ressuscitar o
discurso que apresentava Londrina como terra de grandes
oportunidades para quem quisesse trabalhar e enriquecer com o fruto
de seu trabalho (NETO, 1993).

Na década de 80, constatamos que a situação social e econômica
de Londrina continuou a deteriorar-se. Se, por um lado, as indústrias
aqui instaladas e o setor terciário necessitavam de mão-de-obra,
tornando Londrina atrativa para os trabalhadores de cidades vizinhas,
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por outro lado, isso não foi suficiente para evitar que muitos fossem
para o setor informal ou ficassem desempregados, buscando alternativas
de sobrevivência.

Londrina: Política de Assistência Social X Determinação da Política
Econômica

Ao mesmo tempo que o Brasil mergulhava em mais uma crise
econômica e política, não por mera coincidência, o governo de Londrina
ampliava a sua ação na área da assistência social, com o aumento do
número de entidades sociais filantrópicas subvencionadas por recursos
municipais, na década de 60, não havendo, no entanto, uma
contrapartida do governo para a criação de programas e instituições
públicas voltadas para o atendimento às necessidades mínimas da
população excluída do mercado de trabalho, isto é, idosos, crianças,
deficientes físicos e mentais e famílias sem moradias.

Além disso, constatamos que os recursos para o Departamento
de Educação e Assistência Social (DEAS) eram reduzidos, conforme
podemos observar na tabela 01, comparados com os de outros
departamentos ou secretarias.

Tabela 1: Recursos da Prefeitura de Londrina para o Dpto de Educação
e Assistência Social

Fonte:  Orçamento da Prefeitura de Londrina, 1964 - 1969

Ano Adm. Direta % D.E.A.S. 

1964 91,03 08,97

1965 89,74 10,26

1966 86,64 11,30

1967 95,23 04,77

1968 83,72 16,28

1969 96,40 03,60
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É importante frisarmos que este departamento tinha sob sua
responsabilidade o ambulatório municipal, o ensino primário, os órgãos
de cultura, os parques infantis e encargos diversos, como pagamento
de pessoal, serviços de terceiros e, por fim, subvenções às entidades
de saúde pública e assistência social.

O que mais nos chamou a atenção no detalhamento do
orçamento do DEAS foi o fato de que os recursos para a assistência
social eram ainda menores, o que indica a pouca importância que o
poder público dispensava a esta área, obrigando a comunidade a
assumir a responsabilidade pelos problemas enfrentados pelas famílias
e indivíduos carentes de recursos, bens e serviços (cf. tabela 02).

Tabela 2: Orçamento do Departamento de Educação e Assistência Social

Fonte:  Orçamento do Departamento de Educação e Assistência Social,
1964 - 1969

Todavia, não houve contrapartida do governo para a criação de
programas e instituições públicas voltadas para o atendimento às
necessidades mínimas da população excluída do mercado de trabalho.

Transferindo recursos para as instituições não-governamentais,
o governo municipal reconhecia não poder prescindir da ação destas
instituições e, ao mesmo tempo, reforçava a hegemonia da filantropia
na área da assistência.

Essa negligência do poder público de Londrina no trato da
questão social, não se caracterizava como uma exceção. Ao contrário,
refletia o procedimento do Estado brasileiro, nas esferas federal e

Ano Assist. Social % Outras Desp

1964 18,38 81,62

1965 17,54 82,46

1966 15,94 84,06

1967 32,11 67,89

1968 10,82 89,18

1969 37,80 62,20
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estadual, quanto às políticas sociais, ou seja, o pouco destaque que
lhes dava na agenda governamental (procedimento que poucas
alterações sofreu ao longo dos últimos 30 anos), tendo em vista que
tudo era subordinado à ótica da rentabilidade, isto é, ao retorno
financeiro imediato do que fora investido.

Dessa forma, o Estado contribuía para reforçar ainda mais a
idéia de assistência enquanto um ato de ajuda, benevolência e caridade
ao próximo, negando a possibilidade de a assistência vir a tornar-se
um compromisso do governo, exigência para a expansão da cidadania
daqueles que não eram considerados cidadãos.

O aparato estatal valorizava as iniciativas da comunidade no que
se referia a assistência aos excluídos, possibilitando o acesso aos recursos
municipais, ao mesmo tempo, exercendo uma fiscalização na aplicação
destes recursos, através de técnicos da área social, como assistentes sociais,
pedagogos, psicólogos. Segundo SPOSATI (1986: 89):

O ‘enquadramento’da entidade social nas prioridades
governamentais. O que termina, para a entidade, sendo
uma ruptura com muitos dos propósitos filantrópicos
espiritualistas pelos quais foi criada, e que unificam as
intenções do grupo de pessoas que mantém. Para o
serviço público, muitas vezes o gesto filantrópico
presente nesta rede acaba por consagrar a tutela, a
benevolência e o assistencialismo como postura de ajuda.

No mesmo período em que o Brasil vivia o auge do “milagre
econômico”, o poder público municipal de Londrina criava a Secretaria
de Saúde e Promoção Social, em 1974, com um departamento voltado
para a assistência social. Todavia, este ato político não representou
aumento no repasse de verbas para esta área. Podemos observar na
tabela 03, que houve uma grande variação de recursos destinados a
esta Secretaria, sendo que estes reduziram-se significativamente a partir
da segunda metade da décade de 70, correspondendo, justamente ao
período em que chegou ao fim o chamado “milagre”, dando lugar a
uma crise econômica da qual Londrina não ficou imune.
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Tabela 3: Orçamento da P.M.L. para a Secretaria de Saúde e Promoção Social

Fonte:  Orçamento do Município de Londrina, 1970 - 1979

Por outro lado, o orçamento da Secretaria de Saúde e Promoção
Social previa menos de 38% de seus recursos financeiros para o
departamento de serviço social, e o destino destes era exclusivamente
para subvencionar as entidades filantrópicas, religiosas ou não3 . Continuava
o poder público municipal, portanto, negligenciando o atendimento à
população carente e transferindo para a comunidade, isto é, para as
entidades filantrópicas e ações voluntárias, esta responsabilidade.

Nos anos 80, constatamos, pelo orçamento da Secretaria de
Saúde e Promoção Social, que se manteve a tendência de redução nas
áreas de saúde e assistência social, cujo percentual nunca foi superior
a 3% (cf. tabela 04). Londrina, como não poderia deixar de ser, também
estava sofrendo os reflexos do que ocorria em nível federal, pois, houve
neste período, uma drástica redução de recursos para financiar a área
social, em conseqüência do agravamento da crise econômica.

Ano Adm. Direta % S.S.P.S. 

1970 87.92 12.08

1971 86.12 13.88

1972 84.13 15.87

1973 80.24 19.76

1974 91.95 08.05

1975 95.70 04.30

1976 97.48 02.52

1977 96.14 03.86

1978 97.67 02.33

1979 98.69 01.31

3 Durante os anos de 1974 a 1977, a Secretaria de Saúde e Promoção Social repassou
verbas para o hospital da Fundação Universidade Estadual de Londrina para
atendimetno a mendigos, representando mais de 30% de todo o recurso para a
área da assistência social.



114 SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.105-119, JUL./DEZ. 1999

Tabela 04: Orçamento da Prefeitura de Londrina para a S.S.P.S.

Fonte:  Orçamento da Prefeitura de Londrina, 1980 - 1988

No discurso oficial, declarava-se que as políticas sociais
deveriam ter o mesmo status que a política econômica, como
possibilidade de “resgate da dívida social”. Mas, o que constatamos é
que, no interior da S.S.P.S., o Departamento de Serviço Social disputava
recursos com outros setores, como o gabinete do secretário , o serviço
de administração, o departamento de saúde coletiva, com suas outras
divisões e com a divisão de recreação orientada, além de encargos
diversos, como pagamento de terceiros, compra de material, pagamento
de pessoal.

Como podemos observar, uma vez mais, o orçamento para o
departamento de serviço social era inferior à demanda que se
apresentava, expondo a ambigüidade desta área, ou seja, um poderoso
instrumento para camuflar a questão social, mas sendo tratada como
uma prática desqualificada no contexto político.

Um outro fato ocorreu neste período, que acreditamos
decorrente do agravamento da crise econômica: o aumento de
entidades assistenciais especialmente aquelas ligadas à Igreja Católica,
o que pode também ter cooperado para a redução de recursos
municipais para esta área, uma vez que a assistência social à população
era percebida como uma ação caritativa e voluntária.

Ano Adm. direta %

1980 98.88

1981 98.49

1982 98.29

1983 98.03

1984 98.06

1985 98.33

1986 98.00

1987 96.96

1988 97.10
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Esta situação, acreditamos, possibilitou à Igreja Católica
continuar impondo sua perspectiva de assistência, ou seja, a idéia de
uma prática caridosa para com as vítimas do infortúnio, as quais não
têm capacidade de manterem a si e a sua família. Esta imposição acabou
por refletir-se na implementação de uma política social de assistência,
possibilitando ao poder público municipal transferir para a rede de
solidariedade da sociedade civil, principalmente para as entidades
ligadas às igrejas, de qualquer denominação, o atendimento aos
excluídos sociais, omitindo-se em sua responsabilidade no trato da
questão social.

A rede de solidariedade da sociedade civil

De acordo com SPOSATI (1991), a rede de solidariedade da
sociedade civil substitui o Estado na proteção social aos excluídos do
trabalho, do acesso aos bens, serviços e riquezas da sociedade. Desta
forma, torna-se a rede, o sustentáculo desta proteção, possibilitando
ao Estado, nas esferas federal, estadual e municipal, omitir-se na
implantação e gerenciamento de uma política pública de assistência social.

A intervenção estatal no campo assistencial, segundo SPOSATI
(1988), reveste o caráter de ações descomprometidas do conjunto das
ações sociais governamentais, isto é, a ação governamental não é vista
como conseqüência econômica, social e política da desigualdade social
e das precárias condições de trabalho, mas como um comportamento
pragmático, no campo do emergencial e providencial. Nesta
perspectiva, a atenção à pobreza é vista como controladora das tensões
sociais, não como um serviço estatal para assegurar direitos aos
desassistidos.

No entanto, os serviços públicos de assistência social, se por
um lado representam um possível uso político por parte dos dirigentes,
por outro lado constituem um reconhecimento, pelo poder público,
da miséria daqueles que vivem abaixo da linha de pobreza. Tão grande
miséria exige dos governantes o atendimento, mesmo que eventual, das
necessidades mais urgentes dos segmentos populares (SPOSATI, 1991).

Todavia, este reconhecimento não se deu espontaneamente, mas
sob pressão das organizações populares. A emergência dos movimentos
sociais na década de 70, reivindicando melhorias nos serviços de saúde,
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educação, habitação, saneamento básico, transporte de qualidade pode
ser apresentado como exemplo de pressão, que exigiu do Estado
respostas concretas a estas demandas (JACOBI, 1987).

Os novos mandatários do Poder Executivo, após a instauração
de um governo civil, a denominada Nova República, definiram como
prioridade a área social, pois esta havia sido, conforme o novo discurso
oficial, relegada a segundo plano ao longo dos anos, admitindo-se assim
a existência de uma dívida social a ser resgatada.

De acordo com VIANNA (1989: 21) as intenções de mudança
no enfrentamento da questão social era percebida pelo discurso da
descentralização na execução e controle dos programas sociais, na
integração das diversas políticas sociais, na democratização do acesso
aos bens e serviços públicos e também no maior comprometimento de
recursos no financiamento das políticas sociais. Entretanto, com o
passar do tempo, observou-se que as intenções de mudanças estavam
longe de se concretizarem.

Não obstante a repetição dos problemas e distorções das ações
governamentais da Nova República na área social, como a alocação de
baixos recursos financeiros e sua pulverização para diferentes políticas
sociais, não obstante seu caráter assistencialista, autoritário e
emergencial, os movimentos e grupos sociais e as organizações
populares garantiram, não sem pressão e lutas na Assembléia Nacional
Constituinte, a ampliação dos direitos sociais a todos os cidadãos
brasileiros, independente de sua condição de contribuinte ou não,
empregado ou não.

A saúde, previdência e assistência social passaram a fazer parte
da seguridade social. Esta foi a primeira vez em que foi garantida na
Constituição Federal, a assistência social a todos que dela
necessitassem, conforme determina o artigo 203: A assistência social
será prestada a quem dela necessitar, independentemente da
contribuição à seguridade social...

Em dezembro de 1993 foi regulamentado o artigo 203, através
da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que determinou a
criação de Conselhos de Assistência Social nas esferas federal, estadual
e municipal, onde se deve dar a formulação e gerenciamento das
políticas de ação voltadas para a área da assistência social e a definição e
repasse de recursos financeiros, o que possibilitaria retirar-lhe o caráter de
ações fragmentadas e utilizadas por aqueles cujo objetivo é promover-se
politicamente a partir da miséria da população (SPOSATI, 1991).
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Ainda em 1993, foi instituído o Conselho Nacional de
Assistência Social, conforme determinação da LOAS, com
representantes do poder público e da sociedade civil4 .

Considerações Finais

Podemos concluir do exposto, que a lei existe e já foi
regulamentada. Tanto na esfera federal, como na esfera municipal,
houve uma tentativa de tornar pública a assistência social. Porém, a
tendência em reforçar as entidades filantrópicas não se desfaz por um
simples decreto. Ainda permanecem ações de caráter solidário e
voluntário neste campo.

Os mandatários do poder executivo do município de Londrina,
em uma tentativa em estar em consonância com as determinações da
lei, em 1993 implantou a Secretaria de Ação Social, cujo objetivo é a
prestação e garantia da assistência à população carente de bens e
serviços, implementados por técnicos da área social, como assistentes
sociais, educadores sociais, pedagogos, psicólogos, sociólogos.

Criou-se, portanto, maior estrutura técnica e financeira para a
área da assistência social. Porém, a política adotada foi a de manter
parcerias com o setor não-governamental, pois, apesar da ampliação de
serviços nesta área, mantiveram-se altas subvenções para o setor privado.

Pressupõe-se que a superação desta tendência somente será
possível quando se der a quebra da hegemonia da filantropia na área
da assistência social, desfazendo-se assim, a concepção de assistência
como assistencialismo, com a implantação de um efetivo controle social
dos serviços prestados pelo poder público.

4 Em Londrina, no ano de 1994 foi aprovada a lei 6.007, que criou o Conselho
Municipal de Assistência Social, a Conferência Municipal de Assistência Social e o
Fundo Municipal de Assistência Social.
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ABSTRACT

The aim of this paper is to analyse the Municipal Public Administration
in Londrina, oriented to the social assistance claims, during the period
of 1964 - 1993.
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OS JOVENS E O IMAGINÁRIO DA AIDS:
   ENTRE O RISCO E A PREVENÇÃO

Leila Sollberger Jeolás*

RESUMO

O artigo apresenta breve análise das representações sociais sobre o
risco da aids entre jovens, a partir de dados parciais de pesquisa
qualitativa realizada em escolas públicas de Londrina. Aborda as
tensões e contradições, ambivalências e ambigüidades presentes, tanto
no imaginário da doença, quanto no discurso preventivo a ela dirigido.
Ampla e complexa cadeia de determinantes socio-culturais, políticos,
econômicos e individuais explica as dificuldades encontradas na
prevenção da doença: a ausência de programas de educação em saúde
e de apoio para dependentes de drogas; a questão de gênero; os
significados negativos atribuídos à camisinha; e o modelo contagionista
de doença com grande força metafórica na cultura ocidental. Neste
contexto, o trabalho de prevenção deve ser reavaliado para possibilitar
aos jovens se situarem, pessoalmente, em relação à epidemia da aids.

Palavras-chaves:  Jovens; HIV/Aids; Sexualidade; Vulnerabilidade; Prevenção.

Como toda doença, a aids não é apenas um fenômeno biológico,
mas envolve múltiplas dimensões da vida social e necessita, portanto,
da elaboração de constantes representações sociais que dêem conta
de explicá-la e inseri-la na ordem cultural. Por se tratar de domínios
de grandes investimentos imaginários nas sociedades ocidentais -
contágio, sexo, morte, amor, paixão e drogas - as representações
elaboradas para se pensar o risco da aids atualmente são múltiplas,
complexas e plenas de tensões e contradições. Por isso a aids suscitou
tantas reações de medo, pânico, preconceito e discriminação, desde o

* Profa. de Antropologia Social do Departamento de Ciências Sociais  da Universidade
Estadual de Londrina
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seu aparecimento e, até mesmo atitudes irracionais que acreditávamos
não mais existirem neste momento de avanços tecno-científicos das
ciências médicas.

Neste elaborado processo de construção social da aids, vimos
o conceito de “grupo de risco”, oriundo da epidemiologia, ser
paulatinamente substituído pelo conceito de “comportamento de
risco”, uma vez que a aids não afetava apenas alguns grupos específicos
de pessoas (homossexuais masculinos e profissionais do sexo, por
exemplo), mas todas aquelas que tivessem determinados
comportamentos que as colocariam em risco para o HIV. Embora fosse
um avanço em relação à primeira idéia, contribuindo para a não
discriminação e culpabilização das pessoas com aids,  tinha suas
desvantagens ou “contraindicações”, uma vez que reforçava a idéia de
“responsabilidade” individual do risco e da prevenção.

Mais recentemente, alguns pesquisadores (Ayres, 1996; Villela,
1996)  vêm tentando ultrapassar esta compreensão do risco da aids,
ampliando o campo das reflexões para além do comportamento
individual, que só pode ser entendido como produto da interação de
fatores sociais, econômicos e culturais. Segundo eles, a introdução da
idéia de vulnerabilidade à epidemia, desenvolvida por Mann e
colaboradores (Mann, 1992),  tem expressado melhor a complexidade
da doença que, embora possa afetar biologicamente qualquer pessoa,
faz com que a chance de contrair o vírus não seja igual para todos os
países, regiões, grupos ou indivíduos. A vulnerabilidade à aids está
sendo pensada sob três planos: o social (condições socio-econômicas,
acesso à informação, escolarização, garantia de acesso aos serviços de
saúde, garantia de respeito aos direitos humanos, situação socio-política
e cultural da mulher, etc.); o individual (comportamentos que
possibilitam a infecção pelo HIV ou a nossa capacidade de adotar
comportamentos seguros); e o programático ou institucional
(programas e atividades voltadas para combater a epidemia).

Desta forma, a maior ou menor vulnerabilidade dos jovens ao
HIV/Aids decorre do conjunto dos elementos destes três planos. Os
jovens têm sido apontados, no mundo todo, como população-alvo para
a prevenção da aids, a partir da idéia de ser esta  faixa etária mais
suscetível a comportamentos de risco, de um modo geral. Esquece-se
que a juventude é uma categoria socio-histórica, expressando, portanto,
diversidades na sua forma de existir, o que a coloca em diferentes
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graus de vulnerabilidade em relação à aids, às outras DSTs, ou às drogas.
Nas sociedades ocidentais, mesmo quando vivenciadas de diferentes
formas (diferenças regionais, religiosas, de classe social e de grupos),
existem características comuns a esta faixa etária: maior autonomia;
transitoriedade e, portanto, ambigüidade (nem criança, nem adulto);
conflitos com o mundo adulto; construção de uma nova identidade
sexual, quando modificações biológicas e fisiológicas levam o sujeito a
se defrontar com um novo corpo, tendo que integrar esses novos
elementos para construir uma nova imagem de si mesmo. Momento
intermediário, de mudança portanto, quando a ansiedade em relação
ao risco está presente de maneira profunda (Douglas apud  Balandier,
1994: 229).

Nas sociedades contemporâneas, há referências globais no viver
esta etapa da vida que não podem ser desprezadas. Além do sentimento
de incerteza, fruto do movimento ininterrupto, característico destas
sociedades, há falta de cosmologias e rituais comuns que interpretem
a desordem, o mal, o infortúnio e a doença. Os jovens sofrem ainda da
ansiedade de viverem um momento de passagem de uma etapa da
vida a outra, ou de um status social a outro, muitas vezes com exigências
pouco definidas ou difíceis de serem cumpridas,  como é o caso da
responsabilidade em relação ao trabalho e a constituição de uma nova
família. Esta passagem não é mais claramente marcada por rituais,
como nas sociedades tradicionais, o que trazia segurança para seus
membros, mas é vivenciada de várias maneiras, com múltiplos e
pequenos rituais, com variadas marcas e símbolos visíveis de
identificação (roupas, brincos, tatuagens, músicas, linguagens) que
mudam rapidamente, ao sabor da moda.

O desejo de consumir marcas que visivelmente pertencem à
categoria jovem é reforçado, no Brasil,  pela ampliação crescente dos
meios de comunicação, da indústria cultural e dos espaços de lazer no
país, a partir dos anos 50, e pela tendência de rejuvenescimento e
feminização da população urbana economicamente ativa nos anos 70.
Uma parte dos jovens passa da simples aspiração para o consumo
efetivo (Madeira, 1986).

Essas características comuns de ser jovem nos tempos atuais,
onde o risco é valorizado, mesmo que de forma ambivalente, nos
esportes radicais, nos negócios, na paixão, na velocidade e na adrenalina
com que o momento presente tem que ser vivido, trazem certamente
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conseqüências para a percepção do risco da aids. Para os jovens de
baixa renda e pouca escolaridade – a maioria em nosso país - expostos
à violência diária, à falta de perspectivas de um futuro melhor, com
certeza o risco do HIV/Aids será avaliado e hierarquizado de forma
comparativa aos outros riscos presentes em sua vida.

No caso da aids, são, no entanto, os dados epidemiológicos
que reforçam a preocupação com a necessidade de tomar os jovens
como alvo da prevenção1 . Mas os dados em nosso país mostram
também que o maior aumento de casos de aids tem ocorrido entre a
população de baixa renda e pouca escolaridade, ou seja, uma
pauperização da epidemia, afetando,  portanto,  os adolescentes e os
jovens de forma diferenciada.

Várias pesquisas nacionais, com diferentes populações de jovens,
das mais extensas às mais pontuais,  mostram que, apesar de um grau
de informação considerado elevado – embora persistindo algumas falsas
crenças e dúvidas quanto às formas de transmissão mais polêmicas -
apenas um número muito pequeno de jovens apresenta mudança de
comportamento, visando a prevenção da aids,  principalmente quanto
ao uso do preservativo.  Isso é verdade também para outras faixas
etárias, a não ser para populações específicas como os profissionais do
sexo, quando recebem informações e apoio permanentes, e como os
homossexuais, sobretudo norte-americanos e europeus com tradição
de luta por direitos civis. Já se sabe que, apesar de necessária, a
informação não leva automaticamente à mudança de comportamento.

Trabalhos desenvolvidos em Londrina apontam para resultados
semelhantes. O projeto de extensão universitária de 1992, com
associações de moradores, sindicatos e escolas, mostra que apenas 42%
dos jovens de 16-20 anos afirmam ter mudado o comportamento sexual
depois da aids e, destes, 70% apontam o uso da camisinha como
alternativa (Paulilo, 1993). No entanto, pesquisa com abordagem
quantitativa e qualitativa entre universitários de diferentes cursos
mostra que, dos 33% que disseram ter mudado o comportamento

1 De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, Ano XI, n.02,
Semana Epidemiológica - 09 a 12 – março a maio de 1998, 70,7% dos casos de
aids estão na faixa etária de 20 a 39 anos, o grupo etário mais atingido desde o
início da epidemia. Se considerarmos o tempo médio de 10 a 15 anos no qual o
portador do vírus pode ficar assintomático, então grande parte dos casos de infecção
pelo HIV ocorrem na adolescência ou no início da idade adulta.
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sexual, apenas 43% afirmam “usar o preservativo sempre”, 24% “às
vezes”, 11% “quando o parceiro é desconhecido” e 24% “nunca”. A
parte das entrevistas aprofundadas mostra como os critérios para se
usar ou não a camisinha ou para deixar de usá-la são subjetivos:
“conhecer melhor o parceiro”, “confiar no parceiro”, “amar” ou “estar
apaixonado(a) pelo parceiro” (Batista, 1992).

Há uma cadeia ampla e complexa de múltiplos fatores ou
determinantes, socio-culturais, políticos, econômicos e individuais, que
explicam as dificuldades encontradas na prevenção da aids entre jovens
na nossa sociedade. Gostaríamos de apontar alguns deles para melhor
entendermos a complexidade desta questão.

Em primeiro lugar, o não acesso da maioria dos jovens a
programas de informação e educação e aos serviços de saúde que
apoiem as iniciativas de prevenção, com distribuição de camisinha, e a
não existência de programas de apoio para dependentes de drogas e
de troca de seringas para usuários de drogas injetáveis.

Em segundo lugar, a questão de gênero que implica relações
de poder e,  em nossa sociedade, estão pautadas numa relação
hierárquica entre homens e mulheres, cujos papéis sexuais, socialmente
construídos, traduzem uma expectativa de passividade das mulheres
em assuntos relacionados ao sexo (Villela, 1996); daí sua maior
dificuldade em tomar a iniciativa de comprar, levar, propor, negociar o
preservativo, sendo que para as adolescentes há sempre o risco de
serem severamente criticadas em casa e na rua como “mulheres fáceis”.
Além disso, a camisinha ameaça as noções de virilidade e de
feminilidade, uma vez que, segundo os jovens, tira a sensibilidade,
atrapalha o desempenho, sobretudo do homem. Normalmente ela é
associada à prevenção da gravidez – considerada pouco segura em
relação à pílula – à promiscuidade ou ao sexo clandestino e, agora, à
aids. (Paiva, 1994).

Em terceiro lugar, há toda uma simbologia construída em torno
da camisinha, no contexto da aids, que ilustra os significados da nossa
cultura atribuídos à sexualidade. Antes de tudo, a camisinha significa
vergonha, pois é confessar aos outros, os adultos sobretudo, que se é
sexualmente ativo, numa sociedade onde ainda é grande o tabu em
torno da sexualidade. Ela gera também desconfiança, constrangimento
e  medo de desagradar o parceiro. Para o jovem em busca do amor, a
confiança é um pressuposto, e neste caso, a camisinha é um terceiro
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elemento, um intruso. Para aquele que espera uma paixão intensa, a
camisinha é sinônimo de “romper o clima”. Ela racionaliza algo que é
fundamentalmente não racionalizado. É uma interrupção do ato sexual,
novamente um intruso. Ela tem que ser prevista, tem que estar sempre
à mão (de um lado, racionalização, planejamento; de outro,
espontaneidade do sentimento, do ato amoroso). Amor e prevenção
da aids são antinômicos: se proteger da aids é ver no outro um risco
eventual, é desconfiar do outro. O sentimento amoroso é indissociável
da confiança e da cumplicidade. O desejo e o prazer supõem poder se
abandonar ao outro e o discurso da prevenção vem se contrapor
justamente a isto. O afeto no Brasil, afirma Paiva (1994), é
preponderante nas relações sociais e sobrepuja o discurso racional. O
afeto, a sedução e a familiaridade tornam toda infecção improvável,
senão impossível, uma vez que o risco é negado pelo afeto.

Finalmente, um outro elemento a influenciar a percepção de
risco do HIV/Aids, as representações sociais elaboradas para pensar a
epidemia e a possibilidade de prevenção em nossa sociedade, pode
ser encontrado no modelo contagionista de doença, presente no coração
da cultura ocidental e ainda com grande força metafórica. A idéia de
que todo contato constitui risco, o medo do contato físico (mácula/
sujeira) permanece e mescla-se às diferentes maneiras de se
compreender a infecção pelo HIV. Foi, aliás, a força da idéia de contágio
que levou a atitudes de discriminação e até de exclusão, mais numerosas
no início da epidemia, mas ainda existentes. O medo do contágio leva
automaticamente ao afastamento. Segundo Fabre (1991), esta idéia
provoca dois tipos de comportamento: ou o jovem é levado a fechar-
se sobre si mesmo, evitando contatos sexuais percebidos como ameaça
potencial à sua integridade física, ou surge a tendência para o fatalismo,
para a crença de que se algo tiver que acontecer, vai acontecer de
qualquer maneira, independentemente do que possa ser feito. No
primeiro caso, o uso do preservativo não faz sentido, pois a relação
sexual, quando ocorre, é considerada sem risco, uma vez que o parceiro
é conhecido e confiável. No segundo caso, o preservativo igualmente
não será usado, pois tudo depende do destino, da fatalidade.

Além disso, continua Fabre (1991), o discurso da solidariedade
ao portador do vírus da aids, elaborado pelos programas governamentais
e não-governamentais, numa tentativa de desconstruir a idéia de
contágio (nas relações sociais), traz uma contradição que é inerente à
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percepção de risco e à prevenção: de um lado se insiste na solidariedade
e, de outro, se proclama o uso do preservativo como solução técnica
em não importa qual situação. É uma estratégia ambígua, pois agir
como se o problema não existisse, ou não querer saber se o outro - seu
virtual ou potencial parceiro soropositivo - tem ou não o vírus e usar o
preservativo sempre e em todas as relações sexuais, reforça ao mesmo
tempo o medo de saber e, conseqüentemente, o medo do outro. Afasta-
se somente o medo de saber porque o medo do contágio permanece
(“não transaria com um portador nem com camisinha”, “não beijaria
alguém na boca se soubesse que tem aids”).

A relatividade do risco para os adolescentes que estão tendo
suas primeiras experiências sexuais deve ser considerada, pois seduzir
o parceiro, desempenhar bem o papel, não mostrar timidez ou
inexperiência, se sentir amado, desejado, admirado, etc, podem ser
dificuldades maiores ou preocupações prioritárias em relação ao risco
da aids. Esta pode ficar para segundo plano para aqueles que
pretendem viver intensamente o presente e aproveitar o máximo todos
os momentos da vida,  uma vez que se trata de um vírus que age a
médio ou a longo prazo, não trazendo conseqüências imediatas visíveis.

Essas tensões e contradições, fruto de complexas e
multideterminações sociais, presentes em vários trabalhos sobre o risco
da aids entre jovens, foram observadas em pesquisa com abordagem
qualitativa realizada em seis escolas públicas de Londrina, através da
análise dos relatos escritos de 264 alunos sobre o que representa O
risco da aids para eles2 . Pude observar o quão distante o discurso
preventivo, baseado na racionalidade ou em noções probabilísticas, se
coloca dos jovens aos quais pretende atingir. Eles não racionalizam a
priori seus comportamentos sexuais em função de riscos teóricos, eles
integram as informações ou conhecimentos adquiridos às
representações sociais da doença, do contágio, da morte, do sexo e do
amor, presentes em sua cultura.

Os relatos nos mostram um movimento permanente, como o
de um pêndulo,  de aproximação e afastamento ou de imersão e
distanciamento entre o sujeito do discurso e o objeto ou assunto em
questão – o risco da aids.

2 Tais relatos representam parte de minha pesquisa realizada para a tese de doutorado
(Jeolás, 1999).
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As representações elaboradas pelos jovens foram categorizadas
conforme seu conteúdo, e cada uma dessas categorias temáticas3

expressam uma atitude, com graus diferentes de aproximação ou de
afastamento em relação ao risco da aids. As representações sobre a
aids-doença são ou descritivas, expressas através do jargão médico,
indicando um certo distanciamento; ou apontam para  aspectos
negativos da doença, sinalizando uma menor distância do sujeito, uma
vez que se começa a mobilizar alguns sentimentos; ou ainda expressam
tentativas de explicação para a epidemia, sejam elas místicas, religiosas
ou morais (“peste que veio como castigo”), responsabilizando ou
culpabilizando pessoas ou “grupos de risco” (“não tenho risco nenhum
porque não transo com qualquer vagabunda”) e apresentando um
nítido movimento de afastamento ( o risco está no outro). Quando o
jovem passa a falar do doente, observamos uma tentativa de se colocar
no lugar dele, imaginar seu sofrimento, a discriminação que sofre. Com
isto, trazem a possibilidade de se infectar pelo vírus para mais perto
de si próprios. Os sentimentos expressos, sobretudo o medo da morte,
tanto podem aproximar quanto afastar o sujeito do risco da aids, pois
quando o sentimento de medo é muito forte,  pode levar ao
afastamento. São as categorias denominadas de generalização e de
implicação pessoal as que melhor explicitam o movimento de
aproximação e afastamento.

A generalização se expressa da seguinte forma: “o risco é de
todo mundo”, “todos estão sujeitos à aids” ou “todos devem se
prevenir”, e apresenta três possibilidades de interpretação. A primeira
implica a idéia de que todos - inclusive o próprio sujeito – somos
passíveis de infecção pelo HIV, o que demonstra uma mudança positiva
na percepção inicial da aids, tomada como um problema apenas dos
grupos de risco. A segunda, que também reflete uma mudança positiva,
envolve a idéia da desculpabilização da doença, ou seja, ela deixa de
ser algo “merecido” ou mesmo um castigo para alguns ou para a
sociedade por causa destes, para ser vista como uma possibilidade da
qual ninguém, uma vez que corra riscos, está livre. A terceira
interpretação é de que estes relatos genéricos expressam um discurso
amplo, geral demais e, arriscaria dizer, por vezes vazio no sentido de
ser mera repetição do discurso preventivo, sem expressar implicação

3 Tais categorias aparecerão em itálico doravante no texto.
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pessoal com relação ao assunto. O perigo deste tipo de generalização
é que, se o risco é igualmente de todos, ele não é de ninguém, ou
melhor, poderiam sentir-se preocupados os menos expostos e bem
assegurados os mais expostos, persuadidos de que não estão mais
expostos do que os outros.

Em um movimento contrário ao do afastamento do sujeito em
relação ao risco da aids, surge um movimento de aproximação ou de
implicação pessoal do mesmo, em maior ou menor grau, subdividida
em três sub-categorizações: implicação pessoal pensada, vivida e
ambígua.

A implicação pessoal pensada reflete o que o sujeito projeta
para si ou o que aconselha a si mesmo. São intenções, desejos, hipóteses:
“(...) daqui prá frente vou tomar o maior cuidado possível”, “(...) devo
pedir orientação e procurar me prevenir”. É interessante notar o uso
freqüente de verbos como pensar, procurar e tentar, denotando uma
intenção que não necessariamente será realizada pelo sujeito, ou
melhor, que ele poderá ou conseguirá realizar.

A implicação pessoal vivida aparece, raramente, quando o sujeito
relata situações concretas por ele vivenciadas, relacionadas ao risco ou
à prevenção: casos de aids na família (3 casos), conversas com a mãe
ou o parceiro (ou a falta de diálogo por inibição), dúvidas concretas
sobre a utilização do preservativo e relatos sobre não ter tido ainda
relações sexuais até o momento (cinco relatos) e o não uso de drogas
injetáveis.

Mas para melhor avaliar o nível de implicação pessoal dos
sujeitos pesquisados, a categoria relacionada à implicação pessoal
ambígua é a mais rica em informações e plena de significados, pois,
como o próprio nome diz, revela ambigüidades, ambivalências e
contradições na forma como o risco é percebido e/ou vivido pelo jovem:

As vezes enche o saco essa tal de Aids daqui, Aids dali,
chega dar até nojo. Me sinto as vezes até enjoado ao ver
Aids. Mas as pessoas quando vem falar sobre Aids, eu
acho que é porque elas tem amor e não quer que a gente
entre nesta onda. Mas as vezes sinto medo, pois não sei
se estou com a doença. E tenho a máxima possibilidade
de contrair a doença. Mas eu sou um cristão não me
importo com isso, apesar que quando a gente é intimado
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para uma relação. A tentação é maior, mas eu acho-me
um pouco crente para vencer esta tentação em nome do
senhor Jesus. (16 anos, masculino, solteiro)

É evidente a tensão existente entre a prevenção e o risco, ou
seja, de um lado, a razão, a racionalidade, a consciência, o pensar, o
estar bem preparado, a prevenção, o preservativo. De outro, a emoção,
o prazer, a espontaneidade, o sentimento, o “vacilo”, a “bobeira”, o
tesão, “a hora h”. Esta tensão demonstra muito bem a riqueza e a
complexidade da ação humana, mescla de imperativos psíquicos, sociais
e culturais.

Além desta tensão, evidencia-se ainda uma idéia de
irredutibilidade ou inevitabilidade do risco, contra a qual o sujeito
nada pode.  Decorre daí um mecanismo de defesa que se traduz no
deslocamento do risco mais freqüente ou próximo das relações sexuais
não protegidas para um risco mais remoto ou esporádico como, por
exemplo, o de uma transfusão de sangue, ou de uma camisinha que
pode rasgar. Neste caso, o controle se desloca da ação do sujeito e
recai na ação de outros cujo curso ele, sujeito, não mais domina. “Se
depender de mim...”, diz o jovem, mas será que depende? Há “forças
maiores”, como Deus, o destino, a “tentação” ou o tesão, a “hora h”, ou
simplesmente a “bobeira”, o “vacilo” do sujeito que não pode agir sempre
racionalmente, principalmente no domínio da sexualidade, sem dúvida
um dos mais afastados da lógica racionalista. Vejamos alguns relatos:

(...) porque hoje eu não tenho relações sexuais mas amanha
ou depois eu possa a vir a ter e não possa saber que o meu
companheiro tenha o vírus e de repente ele possa estar
protegido mas vai que a camisinha fure não é impossível,
mas é possível também. (16 anos, feminino, solteira)

Eu pessoalmente tenho medo porque acho que sou nova
para pensar em Aids. Eu tenho medo do risco da Aids
porque eu tenho relação sexual com meu namorado,
apesar dele ser meu namorado eu tenho medo. Nós
conversamos muito sobre esse assunto mas também não
é só pelo sexo que pega Aids, mas sim também pelo
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exame de sangue. Eu tenho medo do risco da Aids.
Devemos cuidar do nosso corpo. (19 anos, feminino,
solteira)

Imagino ser algo incrível que muitos até choram
querendo voltar ao seu passado livre. Por isso peço a
Deus que eu não seja mais um dos escolhidos pela Aids.
E para que isso não aconteça o que temos que fazer é
prevenir. (18 anos, masculino, solteiro)

É como se fosse uma pedra no caminho e eu tropeço,
não tem hora para vir. (17 anos, masculino, solteiro)

(...), se tiver que acontecer comigo vai acontecer mesmo,
então não dá pra ficar pensando nisso! (16 anos,
masculino, solteiro)

O que podemos depreender dos relatos dos jovens participantes
desta pesquisa  é que o discurso da prevenção não consegue atingi-los
em suas ambivalências e tensões e isto  exige avaliações e reformulações
constantes.

Diante das dificuldades sentidas em se prevenir de um vírus
que pode estar presente em suas primeiras experiências sexuais, diante
da insegurança em falar de camisinha quando se queria falar de amor
e confiança, diante do constrangimento de racionalizar algo que é ou
deveria ser espontâneo, o jovem repete freqüentemente em seus relatos,
quase que como um refrão, para se lembrar, memorizar ou para tentar
se convencer de que: “basta se prevenir”, “é só usar camisinha”, “sei
que posso evitá-la”.

Talvez ele esteja em busca de uma valência para algo que é
fundamentalmente ambi-valência, ou melhor, poli-valência, que é o
amor e a paixão.

O discurso preventivo contém, dentro de si mesmo, seus
próprios paradoxos e contradições, o que igualmente demanda
avaliações e reformulações contantes. Segundo Fabre (1991), este
discurso incorpora, na maioria das vezes, uma lógica probabilística,
pressupondo uma racionalidade das pessoas que, em todas as
circunstâncias, seriam capazes de operar escolhas coerentes nas suas
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relações amorosas e sexuais e de controlar o élan amoroso e usar
preservativo. Ele partiria também de uma visão individualista do social,
pois a prevenção dependeria somente da responsabilidade individual,
da aplicação de uma técnica simples e eficaz - o preservativo - e a
sexualidade apareceria como um jogo cujos riscos são assumidos na
escala individual. Deixa-se de lado a dimensão social da sexualidade e
do risco que se manifesta através dos múltiplos determinantes dos
encontros afetivos e sexuais.

Precisamos, portanto compreender o imaginário do risco dos
jovens e dar espaço para que eles expressem ativamente seus valores,
angústias, medos, dúvidas, inseguranças, opiniões, intenções e
motivações. Precisamos lhes proporcionar meios para se situarem
pessoalmente em relação à epidemia da aids; meios para que eles
consigam integrar os conhecimentos e informações a respeito da doença
em sua vida cotidiana, em suas relações com os outros.

O discurso prescritivo com um modelo pronto e perfeito ou
com uma única alternativa de prevenção quase nunca é aceito, pois
traz dificuldades concretas de adaptação por parte dos jovens. O
discurso descritivo e auto-reflexivo possibilita falar clara e sinceramente
sobre a aids, levando em conta as contradições inerentes à sua
prevenção, as dificuldades de várias ordens, já citadas, que precisam
ser assumidas e não escamoteadas. Há a necessidade também de se
trabalhar com as resistências e rejeições para poder desfazê-las, aos
poucos, dando respostas às dificuldades experimentadas por eles. A
informação é melhor recebida quando traz resposta a uma questão já
formulada anteriormente referente à problemática pessoal de cada
indivíduo. Só assim, desfazendo dúvidas, dando espaço para um debate
ativo, é que se pode ir construindo uma atitude de positividade em
relação à sexualidade, onde o sexo mais seguro possa se traduzir não
como sinal de desconfiança, mas de cuidado mútuo. Processo complexo
e de longa duração e  não dissociado do processo de construção de
cidadania, num país em que os limites entre a cidadania e a exclusão
são tão tênues.

A abordagem do assunto, dada esta complexa rede das
condições sociais e dos significados atribuídos à aids em nossa
sociedade, não pode recair sobre o indivíduo, ou seja, não pode
enfatizar uma construção racionalista e individual nem do risco nem
da prevenção.
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ABSTRACT

This article presents a brief analysis of the social representations about
the risk of aids among young people extracted from parcial data of
qualitative research carried out State schools in Londrina-PR. It outlines
the tensions and contradictions, ambivalences and ambiguities reflected
by the the illness imaginary and by the preventive approach. A wide
and complex chain of social, cultural, political, economic and individual
determinants explain the difficulties perceived on the preventive
actions: lack of programmes on health education and support for the
drug abusers; the gender issue; the negative meanings attributed to
condoms; and the great metaphoric strength of the contagionist model
in the Occidental culture. In this context, the prevention actions must
be re-evaluated to enable the youth to deal with the aids epidemic.

Key-words: Youth; HIV/Aids; Sexuality; Vulnerabiliy; Prevention
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A PESQUISA QUALITATIVA E A
HISTÓRIA DE VIDA

Maria Angela Silveira Paulilo*

RESUMO

Este artigo destaca a importância da pesquisa qualitativa para os estudos
interpretativos e discute a história de vida como uma de suas
ferramentas mais valiosas quando se trata de analisar a intersecção
entre a vida individual e o contexto social.

Palavras-chave: Pesquisa Qualitativa; História oral; História de vida;

O debate quantitativo-qualitativo nas ciências sociais é ainda
um debate aberto. O cotejamento de SANCHES e MINAYO (1993)
nos fornece alguns elementos de diferenciação entre as duas
abordagens.

A investigação quantitativa atua em níveis de realidade na qual
os dados se apresentam aos sentidos e tem com campo de práticas e
objetivos trazer à luz fenômenos,  indicadores e tendências observáveis.
A investigação qualitativa trabalha com valores, crenças, hábitos,
atitudes, representações, opiniões e adequa-se a aprofundar a
complexidade de fatos e processos particulares e específicos a
indivíduos e grupos. A abordagem qualitativa é empregada, portanto,
para a compreensão de fenômenos caracterizados por um alto grau de
complexidade interna.

Estes autores consideram que, do ponto de vista metodológico,
não há contradição assim como não há continuidade entre investigação
quantitativa e qualitativa. Ambas são de natureza diferente. Consideram
ainda que, do ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas
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abordagens é mais científica do que a outra. Ou seja, uma pesquisa,
por ser quantitativa não se torna “objetiva” e, portanto, “melhor”. Da
mesma forma, uma abordagem qualitativa em si não garante a
compreensão em profundidade de um determinado fenômeno.

Em resumo, pode ser dito que ambas são de natureza
diferenciada, não excludentes e podem ou não ser complementares
uma à outra na compreensão de uma dada realidade. Se a relação
entre elas não é de continuidade, tampouco elas se opõem ou se
contradizem. Somente quando as duas abordagens são utilizadas dentro
dos limites de suas especificidades é que podem dar uma contribuição
efetiva para o conhecimento.

Isto posto, cabe apresentar as características particulares
apresentadas pela investigação qualitativa.

O universo não passível de ser captado por hipóteses
perceptíveis, verificáveis e de difícil quantificação é o campo, por
excelência, das pesquisas qualitativas. A imersão na esfera da
subjetividade e do simbolismo, firmemente enraizados no contexto
social do qual emergem, é condição essencial para o seu
desenvolvimento. Através dela, consegue-se penetrar nas intenções e
motivos, a partir dos quais ações e relações adquirem sentido. Sua
utilização é, portanto, indispensável quando os temas pesquisados
demandam um estudo fundamentalmente interpretativo.

Entre suas características encontram-se as mencionadas por
CHIZOTTI (1991), quais sejam, a imersão do pesquisador nas
circunstâncias e contexto da pesquisa, a saber, o mergulho nos sentidos
e emoções; o reconhecimento dos atores sociais como sujeitos que
produzem conhecimentos e práticas; os resultados como fruto de um
trabalho coletivo resultante da dinâmica entre pesquisador e
pesquisado; a aceitação de todos os fenômenos como igualmente
importantes e preciosos: a constância e a ocasionalidade, a freqüência
e a interrupção, a fala e o silêncio, as revelações e os ocultamentos, a
continuidade e a ruptura, o significado manifesto e o que permanece oculto.

VELHO (1978), discutindo a identificação da antropologia com
os métodos qualitativos de pesquisa, reforça que o envolvimento
inevitável com o objeto de estudo não constitui defeito ou imperfeição
dos métodos utilizados. Sendo o pesquisador membro da sociedade,
cabe-lhe o cuidado e a capacidade de relativizar o seu próprio lugar ou
de transcendê-lo de forma a poder colocar-se no lugar do outro. Mesmo
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assim, a realidade, familiar ou inusitada, será sempre filtrada por um
determinado ponto de vista do observador, o que não invalida seu
rigor científico, mas remete à necessidade de percebê-lo enquanto
objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa.

CHARTIER (1996), em texto no qual discute a visão do
historiador modernista, reforça esta posição quando afirma que a
proximidade, longe de ser um inconveniente, permite um melhor
entendimento da realidade estudada. São suas palavras:

“(...) o historiador do tempo presente é contemporâneo
de seu objeto e portanto partilha com aqueles cuja
história ele narra as mesmas categorias essenciais, as
mesmas referências fundamentais. Ele é pois o único
que pode superar a descontinuidade fundamental que
costuma existir entre o aparato intelectual, afetivo e
psíquico do historiador e o dos homens e mulheres cuja
história ele escreve. (...) Para o historiador do tempo
presente, parece infinitamente menor a distância entre
a compreensão que ele tem de si mesmo e a dos atores
históricos, modestos ou ilustres, cujas maneiras de sentir
e de pensar ele reconstrói” (Chartier, 1996:216).

PORTELLI (1997), discutindo a importância da história oral,
recurso de muitas pesquisas qualitativas, nos diz que é a subjetividade
do expositor que fornece às fontes orais o elemento precioso que
nenhuma outra fonte possui em medida igual. A história oral, mais do
que sobre eventos, fala sobre significados; nela, a aderência ao fato
cede passagem à imaginação, ao simbolismo.

DA MATA (1978) igualmente endossa esta postura quando se
refere à relação entre sujeito e objeto nos estudos etnográficos:

“(...) para distinguir o piscar mecânico e fisiológico de
uma piscadela sutil e comunicativa, é preciso sentir a
marginalidade, a solidão e a saudade. É preciso cruzar
os caminhos da empatia e da humildade” (DA
MATA,1978:35)
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Esta posição reativa, permitida pela interação com e entre os
sujeitos da pesquisa, afigura-se como particularmente relevante neste
campo de estudo.

Uma crítica constante à abordagem qualitativa é aquela que
diz respeito ao rigor do método utilizado, ou seja, à problemática da
validade e da verificação nas ciências sociais, em outras palavras, da
questão da cientificidade e da suposta fragilidade da pesquisa
qualitativa nesta esfera. Embora se aceite, como já foi dito, que a
produção intelectual é sempre um ponto de vista a respeito do objeto,
DEMO (1986) levanta critérios de cientificidade internos e externos
para que um trabalho seja considerado científico.

Os critérios internos seriam a coerência, a consistência, a
originalidade e a objetivação. A coerência significaria a argumentação
lógica, concatenada, premissas iniciais, construção do discurso e
conclusões congruentes entre si. A consistência traduz-se na capacidade
de resistir a argumentações contrárias; refere-se à qualidade
argumentativa do discurso. A originalidade diz respeito a uma produção
inovadora, que permite ao conhecimento avançar. A objetivação é a
palavra empregada por DEMO para substituir o conceito de
objetividade, uma vez que não aceita a possibilidade de um
conhecimento objetivo. E tem por significado a tentativa de reproduzir
a realidade o mais próximo possível do que é, ou seja, expressa a busca
de uma aproximação cada vez maior ao objeto que se pretende estudar
e compreender.

DEMO (1986) aponta como critério externo de cientificidade,
a intersubjetividade, significando “a ingerência da opinião dominante
dos cientistas de determinada época e lugar de demarcação científica”
(p.17), em outras palavras, a vigência do argumento de autoridade em
ciência. O autor, alerta, portanto, para a necessidade de visualizar a
ciência como produto social, histórico e em processo de formação.
Acrescenta ainda que toda discussão aberta de demarcação científica
trará mais problemas que soluções uma vez que a ciência dá soluções
apenas à medida que levanta sempre novos problemas.

MINAYO (1993) complementa que admitir que o trabalho
científico pressupõe a cooperação de numerosos esforços individuais
e submeter o produto do conhecimento à interface das discussões
indicam somente que a pluralidade de perspectivas permite lançar
diferentes focos de luz a respeito do objeto estudado e não que a
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verdade seja o resultado dos pontos de vista dos vários estudiosos. A
autora acrescenta ainda que a comparação seria um dos recursos
utilizados para tornar mais universal o saber sobre determinado grupo
cultural e a triangulação se constituiria em uma prova eficiente de
validação. O método da triangulação tem em DENZIM (1970, 1989)
um de seu maiores defensores e consiste em uma estratégia de
combinação e cruzamento de múltiplos pontos de vista através do
trabalho conjunto de vários pesquisadores, de múltiplos informantes e
múltiplas técnicas de coleta de dados.

No entanto,  SILVERMAN (1993) aponta que o maior
problema com a triangulação, como um teste de validação é que, em
contrapondo diferentes contextos, ela ignora características peculiares
a estes contextos e o caráter criativo da interação social.

Segundo SPINK (1993, 1994), quando se fala em objetividade
na pesquisa qualitativa, dois elementos são considerados: a
fidedignidade e a validade dos resultados obtidos. A autora apoia-se
em KIRK e MILLER (1986) que distinguem três tipos de
fidedignidade: a primeira seria a fidedignidade quixotesca que acontece
quando o mesmo instrumento gera repetidamente a mesma informação;
a segunda refere-se à fidedignidade diacrônica, associada à estabilidade
da observação no tempo; e finalmente, a fidedignidade sincrônica, ou
seja, aquela que inclui o uso de diferentes instrumentos e medidas.
Segundo a autora é esta terceira modalidade que tem maior relevância
na pesquisa qualitativa de fenômenos sujeitos à historicidade e dela
resulta o uso de múltiplas técnicas e instrumentos para analisar o mesmo
fenômeno.

No entanto, a autora coloca que a questão da validade como
busca da essência do fenômeno, pressuporia realidades e concepções
únicas. Considera, portanto, ser a triangulação uma estratégia de
enriquecimento da pesquisa e não de sua validação, uma vez que
compreende ser a realidade “caleidoscópica” e aceita serem os métodos
para interpretá-la múltiplos e variáveis.

PERÄDYLÄ (1997) discute a questão da fidedignidade e
validação em pesquisas baseadas em gravações e transcrições. Embora
seu texto trate mais especificamente de pesquisas de análise de
conversação (conversation analytic research) em um contexto
institucional, a autora aponta alguns aspectos interessantes para a
pesquisa qualitativa que inclui a fala dos participantes. No que concerne
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à fidedignidade, a autora considera que seus aspectos essenciais
envolvem a seleção do que é gravado, a qualidade técnica da gravação
e a fidelidade das transcrições. Duas formas de validação, entre outras
sugeridas pela autora, são particularmente relevantes: o curso da
conversação (the next turn) e a generalização dos resultados analíticos
da conversação.

O curso da conversação permite que o interlocutor confirme
sua compreensão a respeito dos significados das expressões utilizadas
pelo entrevistado. Em outras palavras, a continuidade da entrevista
mostrará se entrevistador e entrevistado atribuem o mesmo significado
àquilo que está sendo dito, o que contribui para fortalecer a interpretação
do entrevistador e para dar maior sustentação a sua análise.

Quanto à generalização de resultados, PERÄKYLÄ (1997)
comenta que muitos estudos de análise de conversação são baseados
em um universo composto por um número relativamente pequeno de
participantes e pergunta se tais estudos podem ser, de alguma maneira,
generalizáveis ou têm o direito de reivindicar uma relevância mais
ampla. Segundo a autora, a questão da generalização pode ser abordada
a partir de uma direção diferente de seu caráter distributivo e o conceito
de possibilidade é a chave para isto. Práticas sociais que são possíveis,
isto é, práticas que implicam em possibilidades de uso da linguagem
são os objetos centrais de toda análise de conversação. Há uma grande
probabilidade de estas práticas poderem ser generalizáveis enquanto
possibilidades. Neste caso, os resultados não podem ser generalizados
em termos de descrições do que as pessoas fazem; são, no entanto,
generalizáveis em termos de descrições do que as pessoas podem fazer.
É, portanto, neste sentido, o da possibilidade da ocorrência, que
resultados qualitativos podem ter a questão da generalização
empregada como forma de validação.

A pesquisa qualitativa não tem, assim, a pretensão de ser
representativa no que diz respeito ao aspecto distributivo do fenômeno
e se alguma possibilidade de generalização advier da análise realizada,
ela somente poderá ser vista e entendida dentro das linhas de
demarcação do vasto território das possibilidades.

São muitos os métodos e as técnicas de coleta e análise de dados
em uma abordagem qualitativa e, entre eles, a história de vida ocupa
lugar de destaque. Através da história de vida pode-se captar o que
acontece na intersecção do individual com o social, assim como permite
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que elementos do presente fundam-se a evocações passadas.  Podemos,
assim, dizer, que a vida olhada de forma retrospectiva faculta uma
visão total de seu conjunto, e que é o tempo presente que torna possível
uma compreensão mais aprofundada do momento passado. É o que,
em outras palavras, nos diz SOARES (1994) quando discute as
articulações entre os conceitos vida e sentido:

“Somente a posteriori podem-se imputar, aos retalhos
caóticos de vivência, as conexões de sentido que os
convertem em ‘experiência’” (SOARES, 1994:23).

Cabe lembrar que deve-se estar ciente dos avanços e recuos,
da cronologia própria, e da fantasia e idealização que costumam
permear narrativas quando elas envolvem lembranças, memórias e
recordações. FARIAS (1994) adverte que as entrevistas de história de
vida trabalham com memória e, portanto, com seletividade, o que faz
com que o entrevistado aprofunde determinados assuntos e afaste
outros da discussão. No entanto, como nos diz BOSI (1994), o que
interessa quando trabalhamos com história de vida é a narrativa da
vida de cada um, da maneira como ele a reconstrói e do modo como
ele pretende seja sua, a vida assim narrada.

QUEIROZ (1988) coloca a história de vida no quadro amplo
da história oral que também inclui depoimentos, entrevistas, biografias,
autobiografias. Considera que toda história de vida encerra um
conjunto de depoimentos e, embora tenha sido o pesquisador a escolher
o tema, a formular as questões ou a esboçar um roteiro temático, é o
narrador que decide o que narrar. A autora vê na história de vida uma
ferramenta valiosa exatamente por se colocar justamente no ponto no
qual se cruzam vida individual e contexto social.

HAGUETTE (1987) considera que a história de vida, mais do
que qualquer outra técnica, exceto talvez a observação participante, é
aquela capaz de dar sentido à noção de processo. Este “processo em
movimento” requer uma compreensão íntima da vida de outros, o que
permite que os temas abordados sejam estudados do ponto de vista
de quem os vivencia, com suas suposições, seus mundos, suas pressões
e constrangimentos.

CAMARGO (1984) complementa que o uso da história de vida
possibilita apreender a cultura “do lado de dentro”; constituindo-se
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em instrumento valioso, uma vez que se coloca justamente no ponto
de intersecção das relações entre o que é exterior ao indivíduo e aquilo
que ele traz dentro de si. O mesmo pensa CIPRIANI (1988) quando
considera o “livre fluir do discurso”, condição indispensável para que
vivências pessoais despontem profundamente entranhadas no social,
o processo de “escavação do microcosmo” deixa entrever o
“macrocosmo”, o universal mostra-se invariavelmente presente no
singular.

BECKER (1994) acrescenta que a história de vida aproxima-
se mais do terra a terra, a história valorizada é a história própria da
pessoa, nela são os narradores que dão forma e conteúdo às narrativas
à medida que interpretam suas próprias experiências e o mundo no
qual são elas vividas.

Diz-nos DENZIM (1984) que a temporalidade é básica no
estudo das vidas e distingue duas formas de temporalidade. O tempo
mundano relacionado a presente, passado e futuro como horizonte
temporal contínuo e o tempo fenomenológico que é o tempo como
fluxo contínuo, é o tempo interior, contínuo e circular. Diz ainda que
uma vida pode ser mapeada em termos de episódios cruciais de cujo
manejo resultam os seus significados. E, contando delas, as pessoas
contam mais do que uma vida, elas contam a vida de uma época, de
um grupo, de um povo. Apoiando-se em SARTRE, comenta o autor:

“As pessoas comuns universalizam, através de suas vidas
e de suas ações, a época histórica em que vivem. Elas
são exemplos singulares da ‘universalidade da história
humana’” (SARTRE, 1981:43 apud DENZIM,
1984:30).

A definição de história de vida dada por GOY (1980)
complementa os vários elementos já apontados pelos autores acima
cotejados. Ele, assim, acrescenta ser a história de vida “um arquivo
entrelaçando o verdadeiro, o vivido, o adquirido e o imaginado”
(Goy,1980:743 apud Pesce, 1987:154).

A história de vida pode ser, desta forma, considerada
instrumento privilegiado para análise e interpretação, na medida em
que incorpora experiências subjetivas mescladas a contextos sociais.
Ela fornece, portanto, base consistente para o entendimento do
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componente histórico dos fenômenos individuais, assim como para a
compreensão do componente individual dos fenômenos históricos.

A história de vida é, geralmente, extraída de uma ou mais
entrevistas denominadas entrevistas prolongadas, nas quais a interação
entre pesquisador e pesquisado se dá de forma contínua, situação assim
descrita por THIOLLENT (1982):

“o entrevistador se mantém em uma ‘situação flutuante’
que permite estimular o entrevistado a explorar o seu
universo cultural, sem questionamento forçado”
(THIOLLENT, 1982:86).

PORTELLI (1997a) nos lembra que a palavra entrevista, em
uma grande diversidade de situações, dá - incorretamente -  a idéia de
uma perspectiva unilateral. No entanto, “entre-vista”, como o próprio
nome diz, comporta mais do que uma única perspectiva.

Como nos dizem MARTINS & BICUDO (1989), a entrevista
pode ser construída como um “encontro social”, cujas características,
entre outras, seriam a empatia, a intuição e a imaginação; ocorre nela
uma penetração mútua de percepções, sentimentos, emoções.

De fato, todas as entrevistas são formas especiais de conversação
e, neste sentido, interativas. As narrativas produzidas podem ser
limitadas, se resultantes de surveys com respostas fechadas, ou
elaboradas como são os relatos orais de histórias de vida (HOLSTEIN
& GUBRIUM, 1997); a diferença se estabelece nos níveis de interação
criados. No âmbito das representações e da produção de sentido, as
entrevistas são tratadas como encontros sociais, nos quais
conhecimentos e significados são ativamente construídos no próprio
processo da entrevista; entrevistador e entrevistado são, naquele
momento, co-produtores de conhecimento. Participação, neste nível
de interação, envolve ambos em um trabalho de produção de sentido,
trabalho no qual o processo de produção de sentido é tão importante
para a pesquisa como o é o sentido produzido.

Entre as técnicas de tratamento a serem dadas ao material
coletado, distinguem-se as técnicas de análise de conteúdo, em
particular, a análise da enunciação.

De acordo com BARDIN (1997), a análise da enunciação parte
de uma concepção de discurso como palavra em ato, considera a
produção da palavra como um processo.
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“(...) na altura do produção da palavra, é feito um
trabalho, é elaborado um sentido e são operadas
transformações. O discurso não é transposição
transparente de opiniões, de atitudes e de representações
que existam de modo cabal antes da passagem à forma
linguageira. O discurso não é um produto acabado mas
um momento num processo de elaboração, com tudo o
que isso comporta de contradições, de incoerências, de
imperfeições” (BARDIN, 1997:170).

Ainda segundo a autora, a análise da enunciação leva em
consideração que, nas entrevistas, a produção da palavra é ao mesmo
tempo espontânea e constrangida pela situação. Atenta para as
condições de produção da palavra conformada pelos três pólos de um
discurso - locutor, objeto do discurso e interlocutor - e apoia-se em
três níveis de aproximação: as estruturas formais gramaticais, o arranjo
do discurso e os elementos formais atípicos, como os silêncios, as
omissões, os ilogismos. A concepção da comunicação como processo e
o desvio das estruturas e dos elementos formais são duas grandes
características que diferenciam a análise da enunciação de outras
técnicas de análise de conteúdo.

Assim sendo, a entrevista aberta é o material privilegiado da
análise da enunciação e esta análise apoia-se basicamente na análise
da lógica do discurso, ou seja, na dinâmica da entrevista e nas figuras
de retórica. Figuras de retórica, tais como o paradoxo e a metáfora são
indicadores preciosos para a compreensão e interpretação do discurso.

Outro elemento importante neste tipo de análise é o fato de
que cada entrevista é tomada na sua totalidade, compondo um discurso
único e singular. Cada entrevista é importante, diz-nos PORTELLI
(1997), por ser diferente de todas as outras.

Cabe ainda uma observação relacionada aos limites da
transposição das falas - perpassadas por sentimentos e emoções - nas
palavras que as transcrevem.  Este limite é apontado por QUEIRÓZ
(1988) de forma muito clara, quando diz da dificuldade de transformar
o “indizível” em “dizível”. Considera a autora que a passagem da
“obscuridade dos sentimentos para a nitidez do vocábulo” é um
primeiro enfraquecimento da narrativa, uma vez que a palavra não
deixa de ser um “rótulo classificatório” utilizado para descrever uma
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ação ou uma emoção. Lembra ainda que, assim como o desenho ou a
palavra constituem uma reinterpretação do relato oral, o entrevistador,
da mesma forma, reinterpreta aquilo que lhe foi narrado.

Pode-se, assim, tentar fazer o discurso escrito o mais fiel possível
ao discurso falado.  Fica, no entanto,  muito presente que assim como
os sonhos têm a ver com o sonhador, e as narrativas nos remetem ao
narrador, nelas igualmente revela-se aquele que as interpreta e busca
captar-lhes forma e sentido.

Apenas um comentário a mais: quando se fala em biografias,
em histórias de vida, vêm-nos à cabeça pessoas ilustres, gente
merecedora de reconhecimento público, seja pela autoridade que
exerceram ou exercem, seja pelo prestígio que conseguiram seja pelo
fascínio que provocaram ou provocam. Cogitamos, de imediato, sobre
histórias fascinantes.

Nas pesquisas por mim realizadas foram inúmeros os
ensinamentos que aprendi com meus entrevistados. Entre as muitas
coisas aprendidas, destaco uma, aquela que me mostrou claramente
que cada um de nós traz dentro de si uma história fascinante.

ABSTRACT

This paper outlines the relevance of the qualitative research for the
interpretative studies and discuss the life history as a valuable tool
when it brings to the fore the  intersecction between the individual life
and the social context.

Key-words: Qualitative Research; Oral History; Life History
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ALIMENTOS TRANSGÊNICOS:
UMA ABORDAGEM SOCIAL

Cristiano Guedes de Souza

RESUMO
O presente traz considerações sobre a adoção da prática da produção
de alimentos transgênicos e sobre o componente ético contido dessa
nova prática.

Palavras-chave: alimentos  transgênicos, ética.

Através da história a ciência tem proporcionado ao homem
apreender o ambiente no qual está inserido e transformá-lo conforme
as suas necessidades. Neste cenário surge a polêmica questão dos
alimentos transgênicos resultante do avanço na Engenharia Genética.

Os transgênicos são alimentos manipulados geneticamente,
através da tecnologia do DNA recombinante que proporciona, entre
outros: a transferência de genes animais para espécies vegetais e vice-
versa; e retirada de genes responsáveis, por exemplo, pela reprodução
da planta.

O sociólogo Max Weber em seu texto “ A ciência como vocação”
já fazia a seguinte reflexão quanto as contribuições científicas: “ A
ciência Natural nos dá uma resposta para a questão do que devemos
fazer se desejamos dominar a vida tecnicamente. Deixa totalmente de
lado, ou faz as suposições que se enquadram nas suas finalidades, se
devemos e queremos realmente dominar a vida tecnicamente e se, em
última análise, há sentido nisso.”  Nota-se a necessidade latente de se
avaliar os benefícios provenientes do avanço científico e a maneira
como a humanidade deve lidar com as suas conquistas.

A contribuição bioética é fundamental na busca de caminhos
viáveis diante de conflitos que surgem entre a moral e a conveniência
de se adotar alimentos alterados geneticamente, por exemplo. Pois
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através da abordagem bioeticista haverá a confrontação entre o
funcional e o tradicional, o sagrado ( intocável ) e aquilo que é
vulnerável à ação humana e, portanto, mutável. Os debates bioéticos
proporcionam o encontro de opiniões divergentes que almejam algo
comum: a vida em sociedade apesar da pluralidade de atores sociais
existentes.

No cenário brasileiro a soja transgênica, em virtude de seus
benefícios e malefícios, tem sido alvo, inclusive, de análises éticas.

Os aspectos positivos que foram considerados, pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Agricultura, para a
liberalização do plantio, comercialização e consumo das soja transgênica
no Brasil são os seguintes: redução de 10 a 15% nos custos de produção
da soja possibilitando, assim, aumento das exportações; e resistência
de plantas às pragas oque dispensa a utilização de herbicidas
(agrotóxicos) utilizados atualmente. Também, o fato de a fruta
transgênica manter o sabor e permanecer com sua consistência por
vários dias em temperatura ambiente, pode ser considerado um
benefício presente no alimento modificado geneticamente.

Quanto aos riscos identificados nos alimentos transgênicos,
destacam-se segundo Goldim (1999) : “toxicidade em grandes
populações e a dificuldade de execução de estudos de monitoramento;
alergenicidade, que não será resolvida pela simples rotulagem (selo
que informa ao consumidor a presença de transgênico ); hibridação
de espécies nativas com plantas transgênicas, repassando a característica
para uma outra espécie, ao acaso. O principal risco envolvido é a
transmissão de resistência à substâncias químicas, tipo herbicidas,
podendo gerar novas pragas resistentes; e dependência dos produtores
e consequentemente, da própria sociedade, de um reduzido número
de indústrias que produzem sementes patenteadas, com replantio
impedido por contrato ou por geração de pagamento de royalties”.

O curto processo observado na liberalização do cultivo de
transgênicos em território nacional corrobora a suposição de que a
avaliação ocorreu insatisfatoriamente. Uma vez que  a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio– órgão ligado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia – responsável pela avaliação e
aprovação dos testes ( realizados em outros países ) de variedades de
plantas obtidas pela biotecnologia, embora apontando a necessidade
de estudos de impacto ambiental segundo as peculiaridades da
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biodiversidade brasileira, aprovou o cultivo da soja transgênica. Diante
destes fatos a sociedade tem-se manifestado sob diversas formas, como
por exemplo: a proposta (moratória de cinco anos de testes em território
nacional antes da liberalização do produto) feita pela Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC;  a realização, na Câmara
dos Deputados, do “ Seminário Internacional Sobre Biodiversidade e
Transgênicos” – momento em que foi discutido, juntamente com vários
atores sociais, os aspectos éticos, políticos e econômicos presentes na
biotecnologia dos transgênicos; e a proibição, da comercialização de
soja transgênica, determinada pelo juiz federal Antônio Prudente e
contestada pelo ministro Bresser Pereira.

Não restam dúvidas quanto a falta de segurança apresentada
pela Engenharia Genética, entretanto é através do aprimoramento das
técnicas e novas pesquisas que se poderá contornar esta limitação.
Portanto, faz-se necessário cautela entre os opositores e os defensores
dos alimentos geneticamente alterados que através de discussões
inflamadas defendem posicionamentos radicais e, por vezes,
excludentes. Os avanços técnicos de Engenharia Genética trarão
contribuições ao homem desde que a ciência proceda responsavelmente
no seu agir e considere a diversidade ética, cultural, política e econômica
constituinte da população.

“ Os conceitos éticos estão vinculados aos costumes da
sociedade, aos modos, às tradições e às instituições, todos
eles estruturam e formam as maneiras pelas quais um
membro desta sociedade lida com o mundo.” (Elliott
C. Where ethics comes 1992; 22(04): 28- 35.).

A autonomia do indivíduo é vital na busca de saídas às questões
éticas demandadas. O espaço ocupado pela esfera privada (a pessoa e
os seus valores, crenças e objeções) e a esfera pública (o comum, o
coletivo “materializado” através da moralidade, das leis ...) não deve
configurar-se num local de disputas pelo poder de coerção; mas a busca
de uma coexistência cada vez mais satisfatória apesar das diferenças –
deve ser a meta perseguida na trajetória da ética.

O agricultor, o consumidor, o cientista, o professor, o médico,
o assistente social , enfim todos os membros da sociedade possuem
exigências provenientes do desenvolvimento da humanidade, conforme
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destaca Bobbio ( 1992:76 ) : “ as exigências de direitos sociais tornaram-
se tanto mais numerosas quanto mais rápida e profunda foi a
transformação da sociedade ... são precisamente certas transformações
sociais e certas inovações técnicas que fazem surgir novas exigências,
imprevisíveis e inexeqüíveis antes que essas transformações e inovações
tivessem ocorrido.”

Lidar com estas exigências e construir um meio que assegure a
liberdade, democracia, cidadania, justiça e eqüidade social são os
requisitos que ditarão um novo capítulo na história da humanidade.

ABSTRACT

This paper is concerned with the adoptiom of the transgenic food
production and the ethical issue of this practice.

Key-words: transgenic food, ethic.
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