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EDITORIAL

     O contexto sócio-político-econômico e cultural
brasileiro prova que, nem sempre, ser maioria significa ser
preponderante nas decisões. Invertendo a lógica matemática,
no Brasil, a maioria é minoria. Com certeza, no modo de
produção capitalista, a minoria é, sempre maioria. É a minoria
que decide o acesso à educação, à saúde, à moradia etc., da
maioria. E, a cada vez que a maioria questiona as
determinações da minoria, as balas de borracha e as fardas a
colocam no devido lugar: de maioria sem maioridade. Sem
maioridade na concepção da minoria que acha que sabe tudo,
que acha que tem todos os conhecimentos, que acha que
tem todas as soluções e capacidades, mas que, na sua
profunda ignorância, cria a maioria. A maioria que exige a
devolução de direitos usurpados pela minoria; a maioria que
existe e que, algum dia, há de garantir a lógica matemática:
maior é maior que menor.

O que se depreende nos artigos aqui publicados, é a
preocupação efetiva com a maioria, com a cidadania, com os
direitos sociais. São textos que questionam as decisões da
minoria, e que resgatam análises onde a maioria é privilegiada
e colocado no seu lugar de direito.
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O ENSINO SUPERIOR E O ENSINO NO CURSO
DE SERVIÇO SOCIAL

Maria Angela R. Alves de Andrade*

RESUMO

O ensino no curso de Serviço Social inscreve-se, como todas as
profissões, em um contexto de formação profissional bastante complexo.
Nosso projeto de formação profissional requer discussões em torno do
caráter político da profissão, do seu significado histórico – social, da
dimensão técnica, mas, carece de uma reflexão sobre o modo de produzir
a atividade educativa. A sala de aula constitui o locus concreto onde
objetivos, conteúdos, metodologias, habilidades e atitudes, quando
articulados, expressam as concepções de homem, de mundo, de
profissão, de educação e de universidade. O trabalho aqui produzido
busca contribuir para a realização de diferentes leituras e reflexões, a
respeito dos estudos que vimos elaborando sobre a formação profissional
dos assistentes sociais.

Palavras chaves: Educação, Prática de Ensino, Sala de aula, Formação
Profissional.

Introdução

Entendendo a prática de ensino como uma prática social
orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, refletir sobre ela
requer considerar as múltiplas determinações sociais que a circundam
no heterogêneo contexto político e sócio-cultural.

A dinâmica organizacional da sociedade brasileira em sua forma
peculiar, imprime às instituições de ensino o papel de reproduzir 1  as relações

* Profa. Doutora do Departamento de Serviço Social da UNESP – Campus de Franca.
1 Segundo CURY (1989, p.38): “...re-pro-duzir, seria criar condições para que o levado

(...) se reitere de novo em favor de alguém, ainda que implique uma mudança”.
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capitalistas. Considerar a educação no momento atual significa dispor-se a
superar as teorias que lhe conferem um caráter simplesmente técnico, neutro.
Significa assumir o caráter político inerente à ação de educar.

No bojo desta prática de espectro relativamente amplo, a
organização curricular ganha espaço privilegiado, pois dela depende o
conjunto de propostas e atividades que, intencionalmente organizadas,
consubstanciarão aquilo que, formalmente, constituirá matéria do
ensino. Este movimento intencional representa sempre a visão de um
grupo que ao selecionar os conteúdos e disciplinas que comporão o
currículo, estabelecerão concomitantemente as linhas ou eixos que
deverão ser perseguidos ao aplicá-lo na sala de aula. Neste sentido, o
currículo é também um forte instrumento de cultura, pois através dele
pode-se instituir os conhecimentos e, se assim podemos nomear, os
perfis de saberes que constituem determinada sociedade.

Estamos vivendo uma época em que não é mais suficiente
produzir no ensino, competentes discursos em torno das questões de
cunho filosófico, histórico e social que envolve o sistema educacional
brasileiro. É preciso inserir também neste debate a ação produzida na
sala de aula e articulá-la, de modo mais concreto, às diferentes
necessidades da sociedade contemporânea, com a finalidade de construir
projetos de ensino mais consistentes e condizentes com a realidade
social do presente.

Desde 1970 a ABESS vem encaminhando diversos momentos
de reflexão e revisão curricular. A maioria das discussões e atuais
pesquisas por ela encaminhadas, dizem respeito aos paradigmas e às
matrizes teórico-metodológicas que devem nortear as direções sociais
das disciplinas e dos cursos de Serviço Social.

Sem descartar, a importância das discussões em torno do caráter
político da profissão, de seu significado social e histórico, da dimensão
social e técnica do curso, há que se considerar também o modo como
vem sendo concretizada a prática de ensino no curso de Serviço Social.

Em artigo que traz por título “O Projeto de investigação da
formação profissional do Assistente Social no Brasil – determinações
Históricas e perspectivas”, as autoras2  já refletiam que, para além das
questões teórico-filosóficas, da fragmentação curricular, das deficiências

2  Carvalho, Alba Maria P.; Bonetti, Dilséia A., Iamamoto, Marilda V. Serviço
Social & Sociedade, SãoPaulo,  n. l4, p. l04-l43, abr. l984.
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nas condições do trabalho, do profissional e do mercado de trabalho,
existe a necessidade de estudar a questão da relação pedagógica para se
poder tornar visível o modo de fazer o ensino do Serviço Social.

É possível perceber uma cultura discursiva no interior do Serviço
Social que, geralmente, aparece descolada da realidade, do fazer a prática
de ensino em sala de aula. Por isso, investigar o processo pedagógico,
além de desafio, constitui-se necessidade.

No momento atual em que o Serviço Social procede à nova
revisão curricular e vive por isso, outro momento de redefinição da
proposta de formação profissional, estas questões precisam ser
equacionadas.

Nenhum projeto de curso é aplicado “no abstrato”. Ele é
construído cotidianamente, no processo de formação acadêmica, nas
relações que se estabelecem nos espaços institucionais, inclusive, e
principalmente, na sala de aula. Isto faz sentido se pensarmos a sala de
aula enquanto fenômeno que também pode revelar a própria essência
de um projeto de formação profissional, de uma concepção de
universidade e de educação.

Educação, universidade e currículo – relação necessária à
prática do ensino

Ao tratar da prática de ensino no curso de Serviço Social, julgamos
fundamental tecer algumas considerações a respeito da EDUCAÇÃO
com a intenção de problematizar as questões que hoje estão postas no
debate sobre esta temática, principalmente no que se refere aos
pressupostos político, teórico e metodológico, bases sobre as quais se
desenvolve o atual ensino de 3º grau. Das tendências que atravessam
no momento as concepções em educação, é com a Histórico-Crítica
que estabelecemos maior identificação sendo que, esta opção não foi
idealizada, mas alicerçada no próprio desenvolvimento Histórico do
Serviço Social e da própria proposta política da profissão.

Partindo da premissa da corrente Histórico-Crítica sabemos que
“... a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos (...) sabe-se
que, diferentemente dos outros animais, que se adaptam à realidade
natural tendo sua existência garantida naturalmente, o homem necessita
produzir continuamente sua própria existência. Para tanto, em lugar de
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se adaptar à natureza, ele tem que adaptar a natureza a si, isto é,
transformá-la. E isto é feito pelo trabalho”.(SAVIANI, 1995, p.15).

Os homens, dependentes do trabalho como forma da própria
existência, educava-se diretamente nessa atividade, segundo SAVIANI
(1995, p.110-111) “Era trabalhando a terra, garantindo a sua
sobrevivência e a dos seus senhores, que eles se educavam. Eles
aprendiam a cultivar a terra, cultivando a terra. E esse trabalho fundava
determinadas relações entre os homens através das quais eles construíam
a cultura e, assim, se instruíram e se formavam como homens”.

A educação escolar era uma forma secundária de educação,
tomando como referência este modo de produção. A passagem à
sociedade capitalista implicou profundas transformações nas relações
entre produção material, produção do saber e apropriação do saber.

A educação compreende um processo de produção “não
material”, mas necessário para o “trabalho material” na medida em que
produz saber. Para SAVIANI (1995, p.17), “... o que não é garantido
pela natureza tem que ser produzido historicamente pelos homens; e aí
incluem os próprios homens. Podemos, pois dizer que a natureza humana
não é dada ao homem, mas é por ele produzida...”.

Os homens enfrentam no cotidiano situações que exigem
respostas. Algumas são concluídas de antemão, ocorrendo
espontaneamente; outras nos obrigam a examiná-las detidamente, a
descobrir através de representações, suas soluções. Este saber produzido
através da ciência é chamado “saber elaborado”. Diferencia-se, portanto,
o conhecimento metódico e sistematizado, do saber baseado nas ações
e experiências cotidianas, que pertencem ao chamado “senso comum”.

Tal interpretação significa que a produção e reprodução do ser,
passa a requerer a existência de uma atividade, voltada para a formação
dos indivíduos, qual sejam, a educação escolar: “É a existência de
apropriação do conhecimento sistematizado por parte das nossas
gerações que torna necessária a existência da escola. A Escola existe,
pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitem o
acesso ao saber elaborado (ciência)”.(SAVIANI, 1995, p.19).

O ensino em todos os níveis (institucionalizado via escolas)
compõe um dos aspectos configurativos do processo de educação, que
diz respeito ao saber elaborado e sistematizado, que pertence à cultura
erudita e não mais à cultura popular. A Escola surge como produto
histórico gerado pelo próprio homem representando a possibilidade de
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transformação, seja ao nível do ensino básico, acesso aos rudimentos
do saber, seja ao nível do ensino superior.

Na concepção Histórico-Crítica, a educação é compreendida
como instrumento de luta, pois, a partir do conhecimento sistematizado
da realidade é possível agir sobre ela adequadamente.

A educação é entendida, portanto, como “uma atividade
mediadora no seio da prática social global” que contribui para um
movimento maior de transformação das relações sociais de dominação.

SAVIANI vê a educação como um processo que transcende ao
simples desenvolvimento tecnológico, que abarca a possibilidade de
superação de uma sociedade capitalista alienada e alienante através da
elevação do nível cultural da massa. Por isso defende a universalização da
educação escolar: “O ler uma realidade de forma crítica, em Saviani, passa
pela mediação da apropriação do conhecimento sem a qual a leitura crítica
do concreto é impossível. É a apropriação do conhecimento através da
educação escolar” (SILVA JÚNIOR, 1994, p.125).

No entanto, existem numerosos estudos que analisam que a
educação escolar não consegue transcender a função de reprodução
das relações de produção capitalista. SAVIANI (1995, p.114-115)
concorda em parte com estas análises quando afirma que a plena
universalização da educação conflita com os interesses capitalistas. Da
mesma forma que a socialização dos meios de produção não podem se
realizar em uma sociedade capitalista, também a plena socialização e
apropriação do saber, não se efetivam inteiramente nela, e afirma:

“Com efeito, educar tendo em vista os objetivos propostos
(subsistência, libertação, comunicação e transformação) exigiria
instituições educacionais diferentes daquelas que possuímos, com uma
organização curricular também diferente. No entanto, não nos é dado
criar as novas instituições, independentemente das atuais. Nós temos
que atuar nas instituições existentes, impulsionado-as dialeticamente
na direção dos novos objetivos. Do contrário, ficaremos inutilmente
sonhando com instituições ideais.” (SAVIANI, 1993, p.72).

Assim, o desafio a ser enfrentado é exatamente o de manter-se
uma concepção crítica da educação, mas ao mesmo tempo ter uma
proposta pedagógica, sendo necessário descobrir as formas mais
adequadas de atingir este objetivo.

Compreendida desta forma, necessário se faz ultrapassar os níveis
das metas, das generalizações teóricas – que poderiam nos levar a
posições “idealistas” – e inseri-la no contexto “real”.
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Esta concepção dialética de educação não tem sido
predominante em nosso contexto educacional em geral, mas, vem
conquistando espaço e adeptos, exercendo influência para estudos,
pesquisas, debates e para o campo pedagógico. Segundo VEIGA (1994,
p.66) “esta concepção se configura com maior nitidez a partir de 1979”,
quando se intensificam as discussões em torno da necessidade de uma
teoria que oferecesse subsídios para traçar diretrizes de ação
comprometida com a transformação social.

A análise do papel desempenhado pelo sistema educacional na
reprodução das relações sociais de produção na sociedade capitalista, a
explicitação das relações sociais de produção da educação e a afirmação
da não neutralidade no que se refere à prática educativa têm merecido
por parte dos educadores, especial atenção.

A contribuição destas produções acadêmicas estão exatamente
na análise do sistema escolar sob a perspectiva histórica, onde se procura
equacionar a UNIVERSIDADE com todas as suas contradições e a
prática educativa que nela se realiza como totalidade orgânica que
sintetiza as múltiplas determinações características da sociedade que
historicamente a produziu. Este é o desafio que se coloca aos que têm
o compromisso de querer fazê-la avançar rumo a um processo maior de
transformação da sociedade.

Criado e desenvolvido sob a influência de um modelo importado,
o sistema universitário brasileiro, traduzia interesses econômicos e
culturais da burguesia nacional e estrangeira. Destituído de experiência
universitária recorreu a padrões e modelos de outros países para substituir
as antigas “escolas superiores” – criadas a partir do período colonial,
fortemente influenciadas pelo colonialismo português. A idéia era criar
uma elite universitária para o país que tivesse capacidade para atuar
como motor de desenvolvimento. O que vamos perceber é que as
Universidades brasileiras enquanto instituições desempenharam ao longo
da história uma vinculação com o desenvolvimento conjunto da
sociedade. Segundo ALBUQUERQUE (1992, p.20), ora influenciada
pelo modelo inglês de criar uma “elite dirigente nacional”, ora seguindo
o modelo francês de produzir uma “elite universitária capaz de proceder
à integração social” ou ainda, ao modelo americano que vê na
Universidade a possibilidade de ascensão social garantida através da
“formação de profissionais para servir ao mercado de trabalho”, a
trajetória da Universidade brasileira tem demonstrado não estar
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estagnada. Procura renovar-se, seja por causas internas ou externas.
Demonstração clara disto é o que vai ocorrer a partir da década de 50,
quando um novo tipo de Universidade começa a ser implementada,
embora só a partir dos anos 60 esta idéia tomará dimensão histórica de
grande proporção: o movimento pela reforma Universitária, que
objetivava adaptá-la às exigências de uma sociedade em transformação,
constroem um modelo de Universidade “integrada e multifuncional”,
com tarefas específicas:

“O repúdio às “estruturas arcaicas de ensino superior” faz-se
acompanhar por uma busca inquieta e ardente de soluções alternativas
(...). As mais específicas e marcantes dessas tarefas: reconstruir
internamente a Universidade (em suas partes, no seu todo e em seu
rendimento); as mais complexas e gerais, entre elas: adaptar a estrutura,
o funcionamento e o crescimento da universidade brasileira ao papel
histórico que ela deve ter como fonte de negação e de superação da
dependência cultural e do subdesenvolvimento educacional.”
(FERNANDES, 1975, p.165).

No entanto, esta tarefa será relativamente interrompida,
incorporada e conduzida pelo Estado pós 64, com a finalidade de formar
elites dirigentes.

A Universidade voltada para o desenvolvimento nacional não
chega a ser implementada, mais uma vez como conseqüência da
manutenção do privilégio do capital internacional e da permanência
dos interesses pela legitimação e reprodução das relações sociais. O
que predominou não foi o projeto de Universidade que produzisse
novos conhecimentos, mas sim, aquele capaz de produzir trabalho
qualificado – especializado, necessário ao capital. Diz SAVIANI (1991
b, p.92): “Em oposição a essas aspirações, a Revolução de 64 se fez
com o objetivo de preservar a ordem sócio-econômica. Em lugar do
desenvolvimento nacional, os grupos vitoriosos em 64 se empenharam
no processo de modernização acelerada do país, segundo um modelo
desnacionalizante (...) Em conseqüência, adotou-se no campo
educacional a diretriz segundo a qual as decisões relativas à Educação
não competem aos educadores”.

A partir de então, será a lei 5.540/68 3  que irá cuidar do ensino
de 3º grau e que introduzirá uma “orientação tecnicista, apresentando-
se com roupagens de neutralidade política” (SAVIANI, 1993, p.218),
provocando uma fragmentação do trabalho educativo, segundo o qual
a Universidade deveria ser o lugar, por excelência, “dos especialistas”.
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Mas, nos dias de hoje, a Universidade dá mostras de que tem a
firme intenção de superar esses modelos. Há, por parte dos formadores,
a consciência de seu caráter conservador; busca-se, concomitantemente,
manter viva a consciência crítica e a preocupação em formular um novo
modelo de Universidade: a Universidade que prepara para o futuro, a
Universidade que, permeada por um jogo político, tem capacidade de
construir seus próprios objetivos, a Universidade que supera o modelo
para “especialistas”. Há uma preocupação em superar o ranço
conservador da Universidade e construir um novo projeto educativo,
que possa contribuir para construção de uma nova sociedade, mais
justa e mais moderna. Uma Universidade que procura não só transmitir
o conhecimento formal, mas que solicita de seus sujeitos um movimento
de produção do pensamento crítico que possa favorecer a maioria da
comunidade a que pertence; é no bojo desta proposta que se instalam
e se articulam como elementos que consolidam uma direção da política
universitária brasileira, o ensino, a pesquisa e a extensão.

Tanto a pesquisa, quanto à extensão vêm provocando nos
docentes e educadores uma forte motivação, ou seja, existe atualmente
um volume muito maior de projetos e pesquisas em execução e / ou
atividades de aperfeiçoamento em franco desenvolvimento. No entanto,
observa-se certa diluição das questões relativas ao ensino – entendido
aqui na relação transmissão – construção de conhecimento.

3 Lei 5540/68, denominada LEI DA REFORMA UNIVERSITÁRIA, que entre
outras modificações, determina  à universidade, três atividades fins: o ensino,
a pesquisa e a extensão; deslocando o eixo do ensino para a pesquisa como
atividade nuclear  da escola superior.  Diz o art. lº: “O ensino superior tem por
objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação
de profissionais de nível superior.” Sobre esse tema ver em SAVIANI, D.
Ensino Público e algumas falas sobre a Universidade. Observa Pinto (l986,p.75-
6): “As medidas tomadas visavam à racionalização administrativa, dando outra
organização à universidade, objetivando a adequação da mesma ao modelo
econômico, e para manter esta situação, usou além da progressiva privatização
do ensino e da diminuição de sua qualidade, a redução constante de verbas
para a educação.” Foram criadas e/ou ampliados programas de pós-graduação
e incentivada a construção de campus universitários, deixando o ensino de
graduação, num segundo plano. A Reforma contribuiu ainda para a pulverização
e o desmantelamento do ensino de graduação,  a medida em que semestralizou
os cursos e tornou o currículo uma justaposição de disciplinas na maioria das
vezes desconexas.
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Além disso, todas as contribuições acadêmicas até aqui
produzidas, são contribuições que fazem avançar o debate sobre o
papel desempenhado pela Universidade, sem, todavia, mergulhar na
vida cotidiana para desvendar, na práxis curricular, os mecanismos de
dominação ainda existentes e as possibilidades de construção da ação
transformadora.

Hoje, as discussões giram em torno da busca de propostas
curriculares alternativas que nos permitam chegar a uma estrutura de
ensino que responda aos novos desafios lançados à Universidade.

As questões que envolvem a estruturação e desenvolvimento de
um projeto de formação profissional não podem ser reduzidas a simples
definições de disciplinas que irão dar estrutura a uma grade curricular,
bem como ao conjunto das matérias e conteúdos que irão compô-las.

O CURRÍCULO, longe de se constituir uma simples
justaposição de conteúdos programáticos, é a expressão de um conjunto
de concepções, é a explicitação de tendências políticas, teóricas e
metodológicas que são imanentes à direção social que se deseja imprimir
a um projeto de formação profissional, incorporado num projeto
educacional de curso.

Para isso é necessário ampliar a visão do que seja o currículo.
Como observa GATTI (1995, p.2) o currículo é “um meio articulado e
intencional de formação e desenvolvimento de pessoas...”, que
conseqüentemente expressa, através de determinadas vertentes de
pensamento, um compromisso político com um projeto profissional.

Mais ainda: “o conhecimento e a compreensão da proposta
curricular de um curso são fundamentais para uma atuação profissional,
atuação exercida de modo consciente, reflexivo e integrado” (p.2) visto
que é o currículo, um meio articulado e intencional de formação; é a
escola em movimento.   A organização curricular nesta perspectiva está
condicionada à leitura, compreensão e consciência da realidade, à
fundamentação teórica que a orienta e a instrumentalização técnica do
trabalho. Queremos dizer com isso, que, a implementação de um
currículo, pressupõe uma seleção intencional de conteúdos e de
comportamentos que compõem o ato de ensinar (p.3).  A organização
curricular precisa ser continuamente confrontada com os objetivos
educacionais. Pressupõe um posicionamento sobre o significado da
educação e a sua concretude. Neste sentido, o currículo serve como
apoio e orientação para os meios de ensino. Falar sobre decisões
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curriculares implica em falar sobre quais conhecimentos ensinar, para
quem ensinar e como fazê-lo.

Nessa perspectiva, o conhecimento produzido na SALA DE
AULA passa a ter novo significado. A sala de aula representa o resultado
dos confrontos que se estabelecem entre as diferentes alternativas de
compreensão de mundo, articuladas em um currículo. Compreendida
desta forma, o reducionismo atribuído muitas vezes às atividades da
sala de aula é negado, ou seja, a forma como o ensino se realiza, assenta-
se em teorias de ensino que regulam sua prática. A sala de aula é,
portanto, parte de um todo, está inserida em uma instituição educativa,
que por sua vez também está inserida em um sistema sócio-econômico,
político e cultural.

É principalmente no espaço sala de aula que se desenvolvem e
se confrontam tensões que derivam das representações dos sujeitos
envolvidos no processo de ensino. É nele que se expressam visões e
concepções de mundo, de homem, de educação, de Universidade, e é
nele que se processa a maioria das relações de ensino. É nele também,
que se manifestam às expectativas e necessidades tanto dos professores,
como dos alunos e que se põe em curso o projeto de formação profissional
de Serviço Social. O espaço sala de aula é determinado, portanto, pela
mediação que os professores e alunos realizam entre o conjuntural-
estrutural e a demanda educacional.

A sala de aula deve ser compreendida não no seu “imediatismo”,
mas como espaço de possibilidade para repensar o ensino e o modo de
fazer profissional. Nele configuram-se os saberes da profissão, as tensões
entre o particular e o universal, abarcando o plano da diversidade e da
heterogeneidade. Conforme observa GRIGOLI (1990, p.6) “Tomar a
sala de aula como ponto de partida e ponto de chegada tem aqui, o
significado de buscar fazer a ligação entre as questões mais amplas que
animam as discussões sobre a Universidade e a forma pela qual essas
questões se manifestam ao nível da prática pedagógica, no cotidiano da
sala de aula”.

É presente no momento atual, intensa preocupação com os rumos
da Universidade e do ensino superior. Se a Universidade é entendida como
lugar onde a liberdade de pensamento deve ser dominante, onde o
pensamento deve se exercer livre para explorar as possibilidades humanas,
certamente a sala de aula deverá destacar-se como espaço significativo na
formação de novas competências profissionais.
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A sala de aula não deve ser entendida na simplicidade de um
espaço “intimista”, porque ela é o fórum concreto em que se semeiam
os movimentos de compreensão, apreensão e argumentação das
contradições e do confronto da realidade concreta; é um espaço onde
professores e alunos articulam uma determinada prática de
ensino e uma prática social.

A prática de ensino na universidade

Quando se faz um levantamento do material existente sobre a
prática de ensino, constata-se um movimento de sistematização traçado
a partir de um modo de entendimento da realidade social. São as
chamadas “tendências” da educação, que tratam em seu bojo, de uma
ideologia explicitada através de fundamentos e princípios norteadores.

Não caberia, nesse momento, fazer explorações ou polemizar
este tema, já que é objeto de pesquisas e publicações na própria área de
Educação. No entanto, faz-se necessário aqui, destacar entre elas,
aquela que do ponto de vista da trajetória do projeto de formação
profissional no Serviço Social estabelece com ele uma identidade. Tratar
da prática de ensino existente hoje no Serviço Social implica em um
tipo de sistematização que vai além do conhecimento e compreensão
de um tipo de metodologia e / ou conteúdos específicos, mas que
caminha no sentido de revelar um eixo ideológico determinado.

A perspectiva que vimos refletir tem como propósito integrar e
articular os diversos aspectos do ensino a um movimento mais amplo de
transformação da sociedade. A idéia aqui é a de que a “invenção” da
escola enquanto instrumento de reprodução, também pode colocar-se
a serviço da transformação social, atendendo a um projeto histórico-
social que, mesmo não podendo ser atingido em sua plenitude pela sua
própria condição de produção capitalista, pode mobilizar os sujeitos
para uma ação pela emancipação.

Os adeptos desta proposta buscam construir uma prática
educativa coerente com a ótica crítico-social onde os conhecimentos
produzidos historicamente devem ser confrontados com a prática social,
reavaliado o saber sistematizado:...O processo de transmissão /
assimilação se dá pela relação dialética entre os conteúdos culturais
sistematizados e a experiência concreta trazida pelo aluno. Em outras
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palavras, trabalhar com conteúdos culturais historicamente situados,
portanto, vivos e dinâmicos, implica partir da prática social concreta
dos alunos, reinterpretá-lo e ordená-lo junto com o aluno, e assim, chegar
às noções claras e sistematizadas propiciadas pelo conhecimento
científico. (LIBÂNEO, 1994, p.71).

No que se refere ao ensino superior, têm predominado as análises
que contrapõem a idéia da Universidade restrita ao cultivo do saber, a
produção e divulgação das idéias e conhecimentos que sirvam à
hegemonia da classe dominante. É principalmente na Universidade que
está assegurado um espaço para o discurso intelectual e para a produção
acadêmica acerca da transformação social, o que é essencial para o
exercício das atividades que lhe são destinadas hoje.

Repensar a prática de ensino na perspectiva de sua articulação
com uma prática mediadora de uma nova ordem social implica em
construir um conhecimento teórico-prático que tenha sempre como
referência à realidade social. Empenhar-se neste objetivo significa
fundamentar, política e tecnicamente, todo o processo de ensino.
Significa buscar caminhos para a elaboração de uma prática de ensino,
fundamentada em pressupostos claramente definidos, superando uma
prática tecnicista ou mecânica. O aclaramento do verdadeiro sentido
da prática de ensino aponta para a necessidade de mudanças no
conteúdo de ensino, mas também mudanças na forma de realizar esta
prática. É preciso sistematizar e difundir outras modalidades de ensino,
além daquelas tradicionalmente privilegiadas na Universidade, através
das aulas expositivas, da leitura de textos, dos debates, dos seminários:
“... além da aprendizagem resultante da assimilação dos conteúdos
apresentados (...) há outras formas que precisam ser exercitadas porque
é da maior relevância quando se pretende repensar a prática pedagógica
de uma perspectiva progressista”.(GRIGOLI, 1990, p.67).

Pensar e produzir a ação educativa de forma articulada coloca-
se como desafio àqueles que têm um projeto e um compromisso de
transformação não só da Universidade, mas também com o processo de
democratização da sociedade.

Retomar esta questão, e encaminhá-la para a prática cotidiana
da sala de aula é tarefa crucial, se o que se pretende, é realizar um ensino
coerente com uma visão “crítica” de Universidade.

No âmbito teórico o ensino é constituído por um conjunto de
idéias e conhecimentos, e no âmbito prático, por um conjunto de meios
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que são colocados em ação para a realização do processo. Assim, teoria
e prática precisam ser compreendidas de forma articulada. Observando
que, esta proposta de prática de ensino pressupõe a busca de um saber,
que jamais poderá ser adquirido espontaneamente ou
desorganizadamente, sua construção deve ser orientada.

Se a tarefa do educador é uma tarefa de transformação, é preciso
que ele não ignore que a transformação social e individual tem regras.  É
preciso que as conheça.  Se a mudança individual e social acontecer por
intermédio de um agente da educação, é porque este consciente ou
inconscientemente, seguiu certos passos, certas leis, certos caminhos e
evitou outros que o conduziram ao oposto. (GADOTTI, 1992, p.76).

Certamente, desenvolver um processo de ensino que abarque
esta perspectiva requer que, no desenrolar do processo de planejamento,
desenvolvimento e avaliação do ensino todas as decisões sejam tomadas
tendo como eixo o projeto de Universidade comprometido com o
processo de formação crítico e científico.

Além da questão política, pesa também na construção desse
projeto, a dimensão pedagógica. Instaurar, junto aos professores e alunos,
um processo contínuo de reflexão acerca da prática de ensino tal como
ela acontece na sala de aula, tentando explicitar os pressupostos que a
sustentam e elucidando suas contradições, nos permite ultrapassar o
nível da consciência ingênua.

O exercício da prática educativa requer um projeto político que
estabeleça finalidades, que expressem intencionalidades, mas requer
também a capacidade de captar a dinâmica da sala de aula em toda sua
complexidade. A prática de ensino torna-se então o instrumento de
mediação entre as finalidades da educação e a sua plena realização.

Nesta perspectiva, o que se espera do professor, é que ele detenha
um conhecimento sobre os conteúdos de sua matéria, domine as formas
de transmiti-los, preocupando-se ainda, em adotar procedimentos que
garantam a participação e o envolvimento dos alunos. A prática de
ensino precisa recuperar, a perspectiva integradora do “saber, saber fazer
e saber ser” (LIBÂNEO, 1994, p. 44-5).
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O ensino no curso de serviço social

No ensino superior de Serviço Social, estas questões estão em
debate desde os finais da década de 70, quando as questões relativas à
“revisão curricular” dos cursos de Serviço Social, passaram a ocupar um
espaço considerável nos debates produzidos pela Associação Brasileira
de Ensino em Serviço Social – ABESS e posteriormente pelo Centro de
Documentação e Pesquisa em Serviço Social e Políticas Sociais –
CEDEPSS.

O Serviço Social se aproxima deste contexto mais geral quando
já na década de 70 reconhece também a inserção da profissão nas
relações de produção e, ao mesmo tempo, congrega todos os esforços
para conferir estatuto acadêmico à profissão: “Uma sociedade em
mudança exige de uma profissão uma postura científica de investigação
– ação críticas e uma renovação da ação profissional, sempre atenta às
transformações sociais, estruturais e conjunturais desta sociedade na
qual se efetua o seu exercício”.(PINTO, 1986, p.33)·.

Essa preocupação se dá principalmente a partir de 1972 quando
é implantado o 1º curso de Pós Graduação em Serviço Social na PUCSP,
primeiro em nível de Mestrado e em 1981 em nível de Doutorado. A
expressiva procura pelos cursos de Pós-Graduação segundo
IAMAMOTO (1992, p.161-162) “expressa necessidades de superar
diferenças técnico científicas da formação básica, de obter prestígio e
estabilidade profissional...”.

O processo de discussão desencadeado nacionalmente pela
ABESS, chega ao ano de 1980 com uma proposta básica para o projeto
de formação profissional: definir um currículo mínimo em que se busque
romper com a visão fragmentada da realidade, propondo uma formação
crítica e comprometida com a transformação social: “Nesse contexto,
passa-se a discutir o direcionamento da formação profissional, seus
objetivos e conteúdos e a função social da formação profissional
enfatizando sua importância no desenvolvimento de uma prática
consciente e conseqüente no interior das relações de classe na sociedade
brasileira”.(ABESS, 1996, p.145).

Buscam os cursos de Serviço Social – assim como o ensino
universitário como um todo – um espaço dentro das contradições do
sistema capitalista, para implementar um processo de superação onde
predominava na “formação profissional do assistente social uma visão
fragmentada da realidade, de sua atuação (...)” (PINTO, 1986, p.95).
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Ao se realizar a XXI Convenção Nacional da ABESS em 1979,
uma nova proposta de reformulação curricular foi aprovada e enviada
ao Conselho Federal de Educação em 1980. O documento dizia:

“Considera-se que a formação profissional do Serviço Social
tem como referência básica o homem como ser histórico de uma
realidade (...) Daí a relevância de conhecer o contexto social, a dinâmica
das instituições vinculadas à sociedade civil e / ou à sociedade política
e suas articulações, bem como os conhecimentos e as relações dos
distintos extratos da sociedade (...) a formação acadêmica pressupõe:
01) um conhecimento básico enfatizando a ciência do homem e da
sociedade; 2) um conhecimento profissional dos fundamentos teóricos
do Serviço Social e suas relações com esses sistemas... (ABESS, 1977,
p.1-2 apud PINTO, 1986, p.96-97).”

Percebe-se que se consolidam as intenções em produzir-se um
processo de formação crítico e político, constituído pela fundamentação
do saber científico. Esta preocupação é demarcada, entre outras
publicações, em artigo da Revista Serviço Social & Sociedade, de
Carvalho et al. (1984, p.135), que define como exigências básicas para
a formação profissional do assistente social:
1. compreensão da sociedade brasileira na sua lógica de organização e

de transformação, capacitando o profissional a analisar as condições
objetivas de sua prática;

2. capacitação teórico-prática do profissional para trabalhar em nível
das condições reais da sociedade, atendendo às demandas
estabelecidas pelas classes sociais à profissão, contribuindo para a
criação de novas demandas de ação a partir das possibilidades dadas
pelo próprio movimento da história;

3. capacitação   do    profissional    para   a    produção  de conhecimento
sobre  a  prática  profissional  e  a  realidade social em que se insere.

Esta proposta, aprovada como currículo mínimo para todo o
Brasil, pelo Conselho Federal de Educação em 05/08/82 (Parecer 412),
é implementada e implantada a partir de 19834 .

4 Em síntese, a proposta de currículo mínimo se apresentou assim: área básica:
Filosofia, Sociologia, Psicologia, Economia, Antropologia, Formação Social,
Econômica e Política do Brasil, Direito e Legislação Social; área
profissionalizante: Teoria do S.Social, Metodologia do S.Social,
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O procedimento de revisão faz parte de uma tendência que
extrapolava o universo da profissão. A proposta de um projeto de
formação crítica comprometida com a transformação social era
determinada pelos rumos assumidos pela educação brasileira, num
movimento mais geral, que pretendia articular as diversas atividades
profissionais com as exigências da realidade brasileira.

A partir dos anos 80, delineava-se uma tendência na Universidade
brasileira que sem deixar de incorporar o debate crítico anterior – de
denúncia de práticas no interior do sistema escolar que legitimavam e
reforçavam o sistema de dominação – procurava avançar no sentido de
aprofundar a análise da prática educacional como uma “atividade
mediadora”5  no seio da prática social.

Novamente nos anos 90 a questão da formação do Assistente
Social frente às novas exigências da contemporaneidade é colocada em
debate. A preocupação que move tais reflexões é a necessidade de um
“novo currículo” que possibilite, na visão destas entidades, um “salto
qualitativo” na formação do Assistente Social que não foi atingido pela
primeira revisão curricular. O conteúdo dessas discussões considera “a
direção social, os eixos fundamentais, a perspectiva teórica metodológica,
a formação do mercado de trabalho e o tratamento dispensado à análise
da realidade social brasileira”. (ABESS, 1996, p.145).

Esta proposta vem impregnada da idéia de que o conhecimento
não é um conjunto isolado de informações, mas um conjunto de idéias
e conhecimentos comprometido com uma determinada visão de mundo
e de um projeto político de educação. Um processo, portanto, portador
de compromissos, interesses e ideologias subjacentes.

Muitas dessas referências encontram-se no cotidiano da prática
do ensino no Serviço Social: algumas facilmente identificadas, outras
de forma camuflada. Desvelar esses acontecimentos no cotidiano na
prática de ensino torna-se fundamental para o avanço e superação dos

Desenvolvimento de Comunidade, Política Social, Pesquisa em S.Social, Ética
Profissional em S.Social e Planejamento Social e as complementares
obrigatórias: Estudos de Problemas Brasileiros e Educação Física. Sobre o
currículo mínimo proposto e implementado, ver em: PINTO, Rosa Maria
Ferreiro. Política Educacional e Serviço Social.  São Paulo, Cortez: l986.

5 Diz SAVIANI (l995,p.86): “Se a educação é mediação, isto significa que ela não
se justifica por si mesma mas tem sua razão de ser nos efeitos que se prolongam,
para além dela e que persistem mesmo após a cessação da ação pedagógica”.
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limites atuais da nova proposta de ensino superior e do próprio processo
de formação profissional do curso de Serviço Social.

No curso de Serviço Social, podemos afirmar que a primazia das
discussões é, sem dúvida alguma, a direção político – social do curso,
seus paradigmas filosóficos e propostas curriculares (entendida aqui no
sentido da grade de disciplinas e de seus conteúdos). Até o momento,
não existem estudos avaliativos qualificados capazes de indicar se o
processo de ensino oferecido pelo curso de Serviço Social tem
correspondido aos valores democráticos, à construção da cidadania e à
contribuição para o reordenamento das relações sociais a que se propõe.
A prática de ensino que desempenhamos, pautada em princípios
transformadores, comprometida com uma pedagogia “crítico-social” tem
de fato privilegiado a participação e desenvolvimento autônomo dos
alunos ou, de forma velada, consiste ainda numa prática tradicional? O
discurso seria um, e a prática outra?

Esta questão se põe ainda mais polêmica, quando trazida para
os cursos de Serviço Social que têm como função precípua para o
processo de formação profissional, estabelecer relação entre os
conhecimentos de que nos apropriamos e o exercício da prática
cotidiana: “... uma sólida formação teórica – prática desse profissional,
referenciada à realidade brasileira e que aponte para a superação das
debilidades de sua prática e para a construção de alternativas de ação
condizentes com a direção social apontada para o exercício profissional”.
(IAMAMOTO, 1992, p. 171).

É possível dizer-se que o ensino da “prática” se impõe ao Serviço
Social em duas dimensões: uma que diz respeito à natureza interventiva
peculiar à profissão e que se dá no contexto da realidade social,
institucional, geralmente orientada por estágio supervisionado, e outra,
que se dá em sala de aula através do conhecimento, experiência, da
prática pedagógica. A perspectiva é a de considerar o “como fazer”,
superando uma visão reducionista e tecnicista do exercício da profissão
ou o “dever ser” a uma perspectiva idealizada. Observa IAMAMOTO
(1992 p. 203): “Situar o ensino da prática no currículo passa
necessariamente pela consideração da particularidade das estratégias
pedagógicas voltadas para a análise e efetivação da prática profissional”
e segue afirmando:... O desafio pedagógico presente no ensino da prática
consiste em – uma vez eleitas às referências teóricas norteadoras –
partir de situações imediatas da prática profissional para detectar sua
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significação e representatividade, facilitando o movimento de elevação
do particular ao geral, do imediato às mediações e múltiplas
determinações que dão concretude histórica dos fenômenos
selecionados, de modo a permitir vislumbrar e propor estratégias e táticas
para a ação profissional diante desses mesmos fenômenos. (...) Esse
desafio pedagógico, da maior relevância, ultrapassa tanto o mero
acompanhamento da dinâmica do exercício profissional como da mera
reprodução do pensamento teórico, e envolve o esforço de reconciliação
da teoria com a realidade.(p.205)

Esse esforço consiste em ultrapassar os limites das três tendências
trazidas pelo currículo implantado em 83 nos cursos de Serviço Social,
qual seja: o da simples apropriação do conhecimento teórico-
metodológico ou, a do engajamento, político nos movimentos da
sociedade, ou ainda, a crença no aperfeiçoamento técnico-operativo.

A primeira tendência realiza-se sem as mediações históricas
necessárias à apreensão da problemática cotidiana; a segunda dificulta
a distinção entre ação político-profissional e ação militante e a terceira
privilegia a busca da eficiência técnica para atender às exigências da
modernização.

É exatamente neste contexto que se põe hoje para a ABESS
(1996, p. 151) a questão de uma nova reformulação curricular para o
Serviço Social: “... a redefinição da formação profissional implica superar
os impasses anteriormente apontados, por meio do tratamento de
algumas questões afetas à relação entre conhecimento / profissão /
realidade e ao significado social do exercício do profissional”.

Conclusões: Os caminhos apontados

As reflexões que fizemos permitem-nos destacar três pontos que
consideramos também importantes para o debate hoje nos cursos de
Serviço Social: o espaço da sala de aula, o professor e o aluno
e a prática de ensino.

A Sala de Aula
Há na literatura educacional, uma ausência de estudos e análises

dos currículos e das práticas do ensino em sala de aula na universidade.
Aqueles entre nós que se dedicam ao estudo da universidade, têm
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concentrado suas análises em seus aspectos organizativos e
institucionais relacionando-os a uma política mais ampla. Em termos
de Universidade – e também no ensino superior de Serviço Social – a
sala de aula continua sendo uma grande e escura “caixa preta”.

A pesquisa que realizamos indica a necessidade de considerar a
sala de aula como espaço de criação, inovação e construção de
conhecimentos:

Tais reflexões baseiam-se, sobretudo, na caracterização da sala
de aula como um espaço privilegiado de interação pedagógica
que pode impedir ou favorecer a efetivação de propostas
inovadoras e/ou transformadoras e, que servem de instrumento
mediador entre os fatores estruturais da sociedade e a construção
de sujeitos sociais que são por eles condicionados, mas também
atuam sobre eles. (OLIVEIRA, 1993, p.40).
Mas a sala de aula tem sido mesmo encarada nesta perspectiva?

Tem sido campo exclusivo de reprodução social?  Tem sido um espaço para
reflexão, discussão e trocas, ou tem sido um espaço onde se doutrina? Tem
sido um espaço onde se fazem presentes dificuldades, mas também se
potencializa? Lugar onde se confrontam idéias, onde se busca o
aprimoramento? Que espaço é esse? O que acontece nesse espaço?

A sala de aula na Universidade deve ser considerada como um
lugar de rica potencialidade para construção dos saberes constitutivos
a diferentes áreas e realidades sociais.  É lugar “síntese” das idéias
educacionais, sem no entanto, sobreestimá-las como as únicas, e ciente
de que é parte do fenônemo educativo. A sala de aula é, portanto: “...
um local específico destinado a atividades específicas de ensino –
aprendizagem de saberes também específicos, em níveis de
complexidade diferenciados, através de metodologias apropriadas, e
que só tem sua peculiaridade assegurada na medida em que professores
e alunos garantem, nela a execução real destes objetivos aos quais se
destina”.(MORAIS, 1996, p.85-86).

O Professor e o Aluno
A partir da concepção pedagógica adotada, há que se

redimensionar o papel do professor enquanto educador. A ele cabe
uma tarefa nada fácil, qual seja, a de buscar caminhos que contribuam
para a transformação social. O papel que lhe é atribuído é o de manter
a articulação da competência intelectual, da competência técnica e o



184 SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.165-188, JAN./JUN. 2000

da competência política – sem subestimar qualquer uma delas. Isto
exige que o professor cotidianamente na sala de aula, estabeleça uma
articulação entre a dimensão humana, no sentido da relação educador-
educando, uma competência técnica, no sentido da capacidade de atuar
no processo e uma dimensão que envolve a capacidade de assumir uma
decisão ou um compromisso historicamente determinado. Diz TEREZA
MARINE (UNESP, 1979, p.16): “Na verdade, o educador transmite
ao educando características de sua pessoa, de sua maneira de ser, de se
conduzir, de sua visão de mundo e de homem”.

Exercitar a prática pedagógica crítica significa também incorporar
a experiência do aluno ao conteúdo curricular, ou “científico” do curso.

Nesta perspectiva, o professor torna-se o coordenador na
produção do conhecimento, passando a ser o grande articulador de
projetos pedagógicos que objetivam a criação e a reconstrução dos
conhecimentos.

Mas, na maioria das vezes, a expectativa criada pelos educadores
de encontrarem paradigmas, abordagens ou tendências pedagógicas
inovadoras nem sempre levam em consideração o sujeito do processo,
que é o aluno.

Agente do processo, o aluno tem sido submetido a adentrar o espaço
da sala de aula sem que se estabeleçam oportunidades criativas para a sua
formação. Para DEMO (1994 p.100): “As escolas são lugares de” decoreba
“onde o aluno é tangido para a domesticação. Por vezes internaliza coisas,
ajunta na cabeça um monte de informações, aprende pedaços de
conhecimento, mas não os junta, sistematiza, questiona, reconstrói...”.

No entanto a prática estabelecida em sala de aula, onde o
professor ensina e o aluno só aprende, vem sofrendo uma ruptura neste
final de século. A nova proposta de educação e ensino superior exige
dos sujeitos nela envolvidas uma formação que considere raciocínio
lógico, criatividade, espírito de investigação, diálogo, construção,
capacidade produtiva, e vivência de cidadania. Do aluno é exigida uma
parceria na construção do conhecimento. DEMO (1994, p. 87), coloca:
“O aluno precisa abandonar definitivamente a condição de objeto da
aprendizagem. Sua função não é copiar e reproduzir, mas reconstruir,
construir sob orientação do professor...”, tornando educador e educando
sujeitos cognoscentes.
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A Prática de Ensino
A construção e o detalhamento dos procedimentos que

assegurem uma prática de ensino alinhada com a orientação
metodológica mais geral expressa na proposta da Teoria Histórico-Crítica,
tem como eixo uma visão de educação e de Universidade a serviço de
um projeto de transformação social. Uma prática de ensino condizente
com um projeto de educação emancipatória parte dos seguintes
pressupostos:
1.  que professores e alunos assumam uma prática educativa consciente

e consistentemente fundamentada por um projeto político – a da
construção de uma sociedade mais justa e solidária;

2. a necessidade do domínio dos conhecimentos produzidos e a
possibilidade da produção de novos conhecimentos-conteúdos;

3. a relação educador / educando preside todo o processo educativo. As
relações interpessoais constituem mediação para a prática de ensino,
pois podem ou não favorecer a consecução dos objetivos,
desenvolvimento do conteúdo e objetivar a forma de realizar o
ensino. O professor busca parceria junto ao corpo discente para
difundir criticamente verdades já descobertas e produzir novos
conhecimentos, buscando oportunizar situações de inovação e de
criatividade.

4. a questão metodológica, ocupa um lugar central no projeto de
construção de uma prática transformadora, uma vez que diz respeito
às decisões sobre como organizar o trabalho de forma a assegurar a
articulação entre os diferentes aspectos presentes no
desenvolvimento da prática de ensino, a dimensão técnica é, pois
carregada de intencionalidade. De fato, não é suficiente que o
professor domine o conteúdo da disciplina ou área do conhecimento
pela qual ele responde; é preciso que seja capaz de conduzir a
atividade de forma coerente a um determinado projeto educativo.
As novas exigências desencadeiam processos de revisão e de
construção de outras metodologias que privilegiem uma relação
dialogada. O caminho de produção do conhecimento tem
necessidade de buscar suporte em metodologias que se proponham
ultrapassar a reprodução, a repetição e a cópia.

5.  o planejamento implica necessariamente num resultado que se quer
alcançar com a ação, razão pela qual supõe uma disposição para
acompanhar, revisar e alternar as decisões em função dos resultados
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da própria ação. Isso requer, uma organização e condução da ação
docente de forma coerente com os princípios anteriormente
enunciados como pressupostos de uma prática transformadora. A
tomada de decisões acerca dos objetivos a serem colocados para
uma dada disciplina, dos conteúdos teóricos e práticos a serem
dominados e dos procedimentos de ensino a serem privilegiados
precisa ser assumida como um momento de importância decisiva e
fundamental.

6.  a avaliação dos resultados, encaminhada de forma coerente com os
pressupostos de uma prática transformadora não tem como objetivo
simplesmente identificar o que e quanto o aluno aprendeu, mas a
capacidade “emancipatória” do aluno em compreender a realidade
e ser capaz de atuar nela, no sentido de sua transformação.

ABSTRACT
The teaching of Social Service, inscribe itself, as every professions, in a
very complex context of professional formation. Or professional
formation project requires some discussions about the profession
political character, its social historical meaning, its technical dimension,
but reeds a reflexion about the means to product an educative activity.
The classroom constitutes the concrete locus where the aims, contents,
methodology, skills and attitudes, when articulated, express the
conception of man, world, profession, education and university. The
work produced nay contribute to the accomplishmente of different
readings and reflections, concerning the study we have been elaborated
about the social assistant's professional formation.
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MARXISMO: UMA SOMBRA JURÁSSICA
NOS DIAS DE HOJE?

Sandra Regina de Abreu Pires*

RESUMO

O texto tem como tema a Crise do Marxismo, um debate presente no
âmbito das Ciências Sociais  no início dos anos 90, mas que parece
muito vivo ainda hoje. Tem por propósito alertar, a partir do resgate dos
principais argumentos utilizados tanto na defesa da existência dessa
crise como em seu desmonte, para a necessidade de um esforço teórico-
crítico no sentido de aprofundar o legado marxista e fazer frente à reação
conservadora que tem invadido os meios acadêmicos do Serviço Social.

Palavras-chaves: Crise do Marxismo, Crise do Socialismo Real,
vitalidade do Marxismo.

Há alguns anos, particularmente no período pré e imediatamente
pós-desmoronamento da URSS e da queda do muro de Berlim, instalou-
se no âmbito das Ciências Sociais um debate significativo acerca de
uma possível morte do Marxismo ou, na melhor das hipóteses, de uma
crise desta perspectiva.

Não era raro ouvir , seja de conservadores de plantão seja de
”marxistas desiludidos”, críticas que, em última análise, se pautavam na
crença de que o Marxismo estava obsoleto e ultrapassado. Ou seja, não
era mais válido para explicar as peculiaridades dessa nova ordem mundial
marcada pela globalização, pela revolução tecnológica e etc., bem como
para enfrentar os “novos” fenômenos que dela emergem.

Em resposta a essas críticas, também não foram raras as
publicações que se colocaram no sentido de elucidar essa questão,

* Docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de
Londrina. Mestre em Serviço Social pela PUC-SP. Doutoranda em Serviço
Social pela PUC-SP
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inclusive procedendo um desmonte à inclusão do Marxismo na chamada
crise dos paradigmas.

Entretanto, ao que parece, isso não foi suficiente: colocações
em defesa dessa morte ou crise são, com maior ou menor sofisticação e
de uma forma mais ou menos explícita, permanentemente repostas.
Desse modo, este texto tem por objetivo recolocar1  aspectos
concernentes à denominada Crise do Marxismo e, de modo sucinto,
destacar elementos que joguem à favor de seu desmonte.

1. O Contexto e os Argumentos em defesa da existência de
uma Crise do Marxismo

Embora seja tão fortemente defendida, a existência ou não de
uma crise do Marxismo não é uma questão consensual. Tendo a acreditar
que o Marxismo não está passando por uma crise terminal ou que
envolva a Tradição Marxista como um todo, embora tenhamos que
admitir que no Brasil e no mundo há atualmente uma forte “onda”
neoliberal e uma recorrência crescente à social democracia, que rebate
também no Serviço Social.

É sabido que o Marxismo sempre foi alvo de críticas e que
historicamente já decretou-se várias vezes sua morte. Aliás, diga-se de
passagem, cada uma delas ocorre em contextos de reações
conservadoras. Se isso não é algo recente ou inédito, o que existe de
novidade para servir de justificativa?

O “novo” parece residir no contexto maior onde ela estaria
inserida, ou seja, na crise da modernidade, mais precisamente no
questionamento da racionalidade na crise da modernidade.

As profundas transformações, ocorridas principalmente no
último século, deram ao mundo moderno uma configuração totalmente
distinta daquela existente no anterior. Ele se apresenta mais complexo e
há um certo desencanto com os resultados que a modernidade trouxe.
A modernidade é aqui entendida como “grande projeto histórico, social

1 O termo “recolocar” se deve ao fato de que este artigo tem por base principal
um texto redigido pela própria autora no ano de 1995 como material preparatório
para Concurso Publico, o qual, porém, não destinou-se à publicação e cujo
título era “Crise do Marxismo e Serviço Social”.
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e cultural que, contido no iluminismo, vinculava a racionalidade do
controle sobre a natureza à emancipação e à liberação dos homens”
(NETTO, 1992, p.12).

Pelas mãos do progresso e da ciência/da razão, a modernidade
não levou a humanidade à estágios superiores de relação harmônica do
homem com a natureza e com os outros homens. O que se argumenta
é que a ciência moderna, nascida da razão, nos levou à problemas como,
por exemplo, a destruição do meio ambiente, a produção ampliada da
miséria e novas formas de exploração no mundo do trabalho. Enfim, em
lugar da autonomia e da libertação, trouxe aos homens maior dominação e
exploração (agora sob novas formas) – trouxe a barbárie. A premissa é de
que, então, existe uma crise de cultura e de civilização vinculada ao fracasso
das promessas da modernidade: um desencantamento com o mundo.

Dentro disso há também um questionamento dos paradigmas
(com reserva para essa denominação no sentido de sua adequação às
Ciências Sociais) de racionalidade que se afirmaram no processo de
modernidade. O alvo recai sobre aqueles paradigmas, entendidos como
modelos, elaborados no século XIX quando a realidade existente era
menos complexa e nos quais a explicação e a interpretação da realidade
apresenta dimensões abrangentes, macro-societárias.

As interpretações herdadas dos clássicos, configuradas em visão
macro da sociedade e em generalizações, estariam obsoletas na medida
em que: a) correspondendo a uma realidade passada/superada, não
respondem às peculiaridades do final do século XX, o qual apresenta-se
com facetas antes desconhecidas como o propalado fim da luta de
classes; b) pela generalização e abrangência, pareceriam não deixar
espaço para o indivíduo ou serem capazes de dar conta do particular,
do concreto, do específico. Neste sentido, passa-se a visualizar uma
tendência nas Ciências Sociais que reivindica o trabalho com o micro,
com o particular e, para tal, a busca de novas abordagens analíticas.

Por que a maior parte dessas críticas converge particularmente
para o Marxismo? Porque era justamente ele que trazia a possibilidade
concreta de construção de um novo mundo, de uma nova sociedade, o
que não se viabilizou ou se viabilizou de forma problemática no leste
europeu. É aí que a crise do Socialismo Real assume uma dimensão
importante, na medida que, falindo, abre espaço para a propaganda a
favor do neoliberalismo – da sociedade de mercado como única
alternativa ao fim do socialismo.
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De fato, nos últimos anos essa posição a favor da morte do
Marxismo é reforçada pelo desmoronamento da União Soviética, pela
queda do muro de Berlim, enfim, pela crise verdadeira que se instala
naqueles países que tinham como projeto uma sociedade socialista: a
falência do Socialismo Real.

Nesse sentido, a falência do Socialismo Real (e do Marxismo-
Leninismo) é interpretada como crise ou morte do Marxismo, sendo
esse um outro argumento daqueles que acreditam na incapacidade total
ou parcial do Marxismo (como sustentação) e na do Socialismo/
Comunismo como alternativa ao Capitalismo.

2. Existe realmente uma Crise do Marxismo?

Todos os argumentos expostos parecem bastante fortes para
indicação da existência de uma crise sendo necessário, entretanto, uma
relativização dos mesmos.

Um primeiro aspecto seria a validade ou não do pensamento de
Marx na sociedade burguesa atual. De fato, Marx constrói sua Teoria
Social (reprodução ideal do movimento real de seu objeto, ou seja,
gênese, consolidação, desenvolvimento e condições de crise da ordem
burguesa) no século XIX quando a configuração social era totalmente
distinta da que se tem hoje. É evidente que houve um amadurecimento
da ordem burguesa e que hoje nos deparamos com problemas que não
foram contemplados por Marx e que nem poderiam: ele era um homem de
seu tempo, assim como o eram Comte, Durkheim, Burke, Locke, etc..

Não há nisso nenhum elemento depreciativo. Como bem coloca
NETTO (1991), como a construção de Marx poderia ter sobrevivido
sem nenhum “arranhão” se o seu próprio objeto – ordem burguesa –  é
mutável ? Como se pode cobrar de Marx a abordagem de questões
inexistentes em seu tempo e respostas específicas a elas?

Fazer isso é atribuir à Marx um caráter profético e ele não era um
profeta: suas afirmativas tinham como referência um determinado
contexto sócio-histórico no qual não estavam presentes muitas variáveis
que se colocam no mundo moderno.

Concordando com o citado autor, a questão primordial, portanto,
não é exatamente os resultados a que chegou, embora o amadurecimento
da sociedade burguesa em todo o século XX não tenha invalidado
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nenhuma das tendências estruturais de seu desenvolvimento que Marx
tinha capturado/descoberto como, por exemplo, a consolidação do
monopólio, a concentração e a centralização do capital e a reiteração
de crises periódicas.

A questão primordial deve ser o modo pelo qual Marx chegou
aos resultados, isto é, o seu modo de pensar o social, o seu método.

E o seu método é valido para esclarecer os “novos” problemas
da ordem burguesa contemporânea? Penso que sim. O que temos hoje
não são “novos” problemas; são novas configurações, novos nuances,
novas facetas e a existência de novos elementos concernentes ao
desenvolvimento de seu objeto cujos fundamentos, porém, não deixaram
de ser contemplados.

O seu objeto não deixou de existir. Se os resultados a que chegou
podem, total ou parcialmente, não serem mais válidos para os tempos
de hoje (não há aí nenhuma ortodoxia), seu método de investigação
continuará válido enquanto seu objeto continuar a existir. A adoção do
método marxiano ”como instrumento de conhecimento, é a condição
tanto para desvelar o desenvolvimento da ordem burguesa quanto para
atualizar os resultados alcançados por Marx” (NETTO, 1991, p.31),
como para dar conta dos elementos não contemplados por ele.

Um outro aspecto a ser destacado é a identificação da crise ou
falência do Socialismo Real como sendo uma crise ou falência do Marxismo.

Entendo que não restam dúvidas quanto à veracidade da crise
do Socialismo Real que não se configura como passageira e não se
restringe apenas à URSS. Não cabe no âmbito deste texto o
detalhamento sobre isso, porém, da literatura existente destaca-se dois
aspectos que são igualmente inquestionáveis:
a)  A alternativa adotada pela URSS, preponderantemente durante e

pós-ditadura Stalinista, não foi o único projeto socialista posto em
debate na ocasião. Pelo contrário, além de não ser o único, sofreu
várias deformações no decorrer de sua implementação sendo sua
crise, portanto, a crise de um tipo específico de organização
econômico-social e política; e

b) O processo revolucionário que se inicia com a Revolução de 1917
não contava com as condições preconizadas por Marx como
necessárias à transição socialista, a saber, um alto grau de
desenvolvimento das forças produtivas (industrialização e
urbanização capitalistas) e uma classe operária numericamente
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significativa e suficientemente organizada. Longe de ser um detalhe,
a inexistência dessas condições, a necessidade do Estado criá-las e
o fato de não ter sido acompanhada por revoluções em escala
mundial ou pelo menos em países que preenchiam aquelas outras
condições, acabaram por se configurarem em limites para o sucesso
da transição ao socialismo no leste europeu.

A questão importante que essa identificação entre crise do
Socialismo Real e crise do Marxismo suscita é se isso aponta para a
impossibilidade de implementação de um projeto socialista.

Assim como NETTO (1991), CARVALHO (1992) e PAULA
(1995), entendo que não. É claro que essa crise, exponenciada pela
citada crise da modernidade, pela forte reação conservadora que temos
assistido nas últimas décadas, por toda a propaganda anti-marxista e
pela imagem da sociedade burguesa como aparentemente forte e
insuperável, coloca-se como um obstáculo a mais, mas isso não significa
impossibilidade.

Não deve haver relação direta e automática entre o fracasso de
uma determinada alternativa socialista e a impossibilidade de gestão ou
implementação de outros projetos que considerem as condições
objetivas e subjetivas existentes. Não acreditar nisso implica, no mínimo,
em soterrar todas as esperanças de uma sociedade livre, democrática,
igualitária, sem exploradores e explorados, enfim, soterrar ideais tão
caros ao homem desde os primórdios da humanidade e conformar-se
com o tipo de sociedade na qual vivemos.

Junto com o questionamento da associação entre Socialismo
Real e Marxismo, NETTO (1991) levanta outra questão, cuja elucidação
ajuda no enfrentamento das críticas: quando se fala em crise do
Marxismo, de que Marxismo está se falando?

Argumenta que a partir do pensamento de Marx (marxiano), se
originaram várias interpretações/desdobramentos/correntes que se
entrecruzaram e se relacionaram, às vezes de forma colidente. Assim, a
Tradição Marxista (o conjunto) tem em seu interior diferentes vertentes
(Marxismos), e a crise de uma delas não significa a crise do conjunto.

Reforça que um resgate histórico mostrará que a sustentação da
autocracia stalinista estava em um dos desdobramentos da Tradição
Marxista: o Marxismo-Leninismo (uma concepção reducionista e
vulgarizada do pensamento marxiano – Marxismo Vulgar). Apesar do
Marxismo-Leninismo ter conseguido um hegemonismo a partir dos anos
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30 e de ter sido posto no movimento comunista como o Marxismo
Oficial (como discurso institucional legitimador do Estado-Partido
soviético), isso não ocorreu sem resistências e sem críticas vindas do
interior da própria Tradição.

Com essa argumentação, e evidenciando a importância dessas
críticas que demostram o afastamento do Marxismo-Leninismo em
relação ao pensamento marxiano, NETTO (1991) concorda com uma
decadência desta vertente, afirmando mesmo a sua morte (concomitante
com o desmoronamento da experiência no Leste Europeu). Entretanto,
discorda que essa condição possa ser transposta para o conjunto: a
crise do Socialismo Real só pode ser identificada com uma crise do
Marxismo se esse  for identificado com o Marxismo-Leninismo.

O que estamos presenciando, diz ele, não é diferente do que
ocorreu ao longo da constituição da Tradição Marxista, onde se pode
ver a existência de crises de uma ou outra vertente (Marxismos)
funcionando, inclusive, como incentivo para a emergência de vertentes
alternativas.

Embora não tenha sido explicitado diretamente pelo autor, é
neste sentido que se pode visualizar o amadurecimento, dentro da
Tradição Marxista, de uma vertente denominada por alguns de
Humanista. Pensadores filiados a essa vertente têm direcionado seus
esforços no sentido de, a partir do próprio Marx, desmontar construções
vulgarizadas e mecanicistas preponderantemente aquelas que realmente
parecem subestimar ou ignorar o papel ativo do indivíduo na história e
valorizar categorias ditas econômicas e macro-societárias.

Não há dúvidas de que esta empreitada foi fortemente
influenciada pela necessidade de contraposição ao Marxismo-Leninismo
e que tenha sido beneficiada da descoberta de textos marxianos
fundamentais para alicerçar uma concepção humanista em Marx como
os “Manuscritos Econômicos e Filosóficos” e a “Ideologia Alemã.
Embora escritos em 1844 e 1845/1846 respectivamente, estes textos
só foram publicados, em língua original, em 1932, deixando uma grande
lacuna no conhecimento da totalidade da obra de Marx por parte das
gerações posteriores, incluindo pensadores extremamente significativos
como Lenin, Kautsky e Rosa Luxemburgo.

A partir destes textos, e também dos “Grundrisse – Elementos
Fundamentais para a Crítica da Economia Política” escrito em 1857/
1858 e publicado entre 1939 e 1940, não cabe, a não ser por pura
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desinformação, o argumento de que Marx não contemplou o indivíduo,
as relações entre o homem e a natureza e entre os próprios homens e
outras categorias como liberdade, felicidade, etc. SCHAFF (1967) chega
a afirmar que o ponto de partida de Marx é o homem e seus problemas
e que sua tarefa, mesmo na abordagem de categorias econômicas, era
“vencer a alienação econômica, em seus diversos fenômenos e
conseqüências, para garantir melhores condições ao desenvolvimento
da personalidade e da felicidade pessoal do indivíduo humano”.
(SCHAFF, 1967, p.32)

Em síntese, pode-se afirmar que tanto no plano do
desenvolvimento teórico como no de implementação prático-política
(duas instâncias aqui separadas apenas em termos redacionais), não é
possível falar em crise do Marxismo e sim, em crises dentro da Tradição
Marxista, em crise de uma determinada linha de interpretação.

3. Considerações Finais

Feitas estas observações, creio que é importante fazer um alerta
quanto a um possível tom ingenuamente otimista que poderia ser
depreendido do texto. A defesa e a certeza quanto à validade e à
vitalidade do Marxismo não implica concebe-lo como um dogma de fé
e muito menos assumir uma postura de crença cega quanto à
inevitabilidade de uma transição socialista.

Ao contrário, o momento é extremamente crítico, na medida em
que, no plano prático-político, convive-se com a já mencionada reação
conservadora que coloca o capitalismo, pelo menos até sua próxima
cíclica crise estrutural, como irreversível e as possíveis propostas de
organizações sociais alternativas à ele como inviáveis. Dificuldades,
obstáculos e condições objetivas/subjetivas adversas não são sinônimos
de inviabilidade, assim como uma crítica rigorosa à matrizes
conservadoras e em especial ao neoliberalismo não é, por si só, garantia
de inevitabilidade de uma transição socialista.

Por outro lado, não há transformação que se faça sem
conhecimento e sem análise crítica, já que é o movimento da razão,
apreendendo no plano ideal o mais fielmente possível o movimento real
do objeto, que permite a visualização e a proposição de alternativas.

Assim, os desafios postos pelo mundo moderno, tanto no plano
prático-político como no plano teórico-metodológico, exigem, para sua
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resolução, um gigantesco esforço teórico-crítico de todos e
principalmente dos “marxistas”. Esse esforço implica não em um
abandono de Marx, mas em uma volta a ele. Isto é, é necessário,
principalmente para nós Assistentes Sociais em razão da forma
problemática como nos aproximamos e nos apropriamos da Tradição
Marxista, que se faça um esforço em conhecer de fato este ilustre
desconhecido que é o Marxismo para nós; que se aprofunde o legado
de Marx; e que se faça uma apropriação de seu método.

É só desse modo que será possível vencer os equívocos cometidos
nas últimas décadas na interlocução com a Tradição Marxista, eliminar
as interpretações equivocadas e, acima de tudo, contribuir para o
desvelamento do mundo atual, desnudando o propagado “novo” que
ele apresenta.

Evidentemente que essa tarefa não é simples ou fácil,
principalmente quando no próprio interior das Ciências Sociais e do
Serviço Social temos que lutar contra tendências revisionistas e contra
outras que, revestidas de maior ou menor sofisticação, intentam um
retrocesso em  todos os avanços conquistados. Também não é nada
fácil se levarmos em conta as pressões sofridas no cotidiano profissional
que nos fazem correr o risco de assumir uma postura fatalista.

Porém, a pergunta chave continua sendo a mesma: que sociedade
queremos? Uma sociedade como a atual que joga a maioria da
população em processos mais duros de exploração e de exclusão? Uma
sociedade que já nos mostrou que não tem nada a oferecer a não ser a
barbárie? Se não é isso que queremos, fazer coro à morte do Marxismo
é um caminho que temos que evitar – a saída é enfrentá-la e não adequar-
se à ela.

Evidentemente que o enfrentamento passa pela atuação de cada
um enquanto sujeito histórico ativo, no entanto, a parcela de
contribuição enquanto profissional inserido no mercado de trabalho
não é menos importante.

Para tal não bastam apenas as “boas intenções”. Dentre outros
elementos, é preciso um conhecimento teórico-prático dos meandros
institucionais; é necessário um decorrente exercício profissional
competente no sentido teórico, técnico e político e, dando base e
indicativos para isso, uma formação profissional igualmente competente.

Portanto, em termos de formação profissional, não basta apenas
preparar um profissional capaz de atender as demandas do mercado de
trabalho tal como elas se apresentam, embora não haja discordância
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quanto ao fato de que oferecer condições para inserção e permanência
no mercado de trabalho é uma tarefa obrigatória para os cursos,
particularmente de graduação.

Para iniciar a formação de um profissional competente (já que
ela não se restringe aos bancos escolares), é necessário mais que isso. É
imprescindível, ao mesmo tempo, que se contribua para o
desenvolvimento da capacidade de detectar as demandas emergentes
ou tendenciais tanto em termos macro-societários, como em termos do
espaço ocupacional; que se seja capaz não só de captar a realidade,
mas de desvelá-la visualizando alternativas de ação com potencial
transformador em maior ou menor grau.

O núcleo da problemática e que merece nossa atenção e reflexão
é: Isso é possível através de um outro método que não seja o marxiano?
Isso pode ser atingido com eliminação ou diminuição do espaço de
abordagem da Tradição Marxista nas universidades?

ABSTRACT

The text has as theme the crisis of the Marxism, a present debate in the
ambit of the social sciences in the beginnning of the nineties, but that
seems very alive still today. It has for purpose to alert, starting from the
ranson of the main arguments used so much in the defense of the
existence of this crisis as its dismounts, for the need of a theoretical-
critical effort in the sense of deepening the legacys marxist and to front
to conservative reaction that has been invading the academic means of
the Social Work

Key words: Crisis of the Marxism, Crisis of the Real Socialism, vitality
of the Marxism.
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MITOS E REALIDADES DO EFEITO DA
TECNOLOGIA NA QUALIDADE DE VIDA NO

TRABALHO: UMA ABORDAGEM SÓCIO-TÉCNICA

Luciano Munck*

RESUMO

O presente artigo discute importantes questões que permeiam a qualidade
de vida no trabalho. Tais questões giram em torno da consideração
equilibrada dos fatores sociais e técnicos da organização, como também
ressalta algumas questões trazidas pela tecnologia que impactam o
mundo do trabalho.

Palavras-chave: Tecnologia; Abordagem sócio-técnica; Qualidade
de vida no trabalho.

A organização na perspectiva sócio-técnica é, em primeira mão,
um sistema aberto. Ela interage com o ambiente, é capaz de auto-
regulação e possui a propriedade de equifinalidade, ou seja, pode
alcançar um mesmo objetivo a partir de diferentes caminhos e usando
diferentes cursos. Ela é formada por dois subsistemas: o subsistema
técnico – que são as máquinas, equipamentos, etc.- e o subsistema
social – que são os indivíduos, seus comportamentos, capacidades,
cultura, sentimentos e tudo de humano que o acompanha.

O mundo interno dos indivíduos é formado por seus instintos,
inconsciente, capacidades inatas, superego, crenças e valores. A relação
com o ambiente externo é controlada pelo seu ego ou consciente. Esses
indivíduos também apresentam diferenças em termos de necessidades
e expectativas. Assim, os modelos e estruturas de trabalho que os
motivam não são únicos. Todavia a Escola Sócio-Técnica considera

* Administrador, mestre em Engenharia de Produção pela UFSC, professor do
curso de Administração da UEL
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que o comportamento das pessoas face ao trabalho depende da forma
de organização deste trabalho e do conteúdo das tarefas a serem
executadas, pois o desempenho das tarefas e os sentimentos a elas
relacionados – responsabilidade, realização, reconhecimento, etc. – são
fundamentais para que o indivíduo retire orgulho e satisfação do seu
trabalho (TRIST, 1981).

O subsistema técnico e o subsistema social de determinado
sistema de trabalho devem ser considerados particularmente em suas
relações e otimizados conjuntamente, para que os objetivos
organizacionais sejam atingidos ao mesmo tempo em que alcançamos o
desenvolvimento e a integração dos indivíduos. Ou seja, delinear um
sistema técnico que se transforme em tarefas e empregos que considerem
as necessidades e características fundamentais dos seres
humanos(MURRAY, 1977).

Contudo, essa otimização conjunta deve sempre buscar a
consecução de um objetivo final – definido na abordagem sócio-técnica
como tarefa primária – que no caso das organizações industriais é a
obtenção de lucros. Essa proposição, aparentemente positivista e
simplista, é essencial para que a abordagem sócio-técnica não seja
considerada como uma simples forma de experimentação social, mas
uma forma de buscar, em última instância o desenvolvimento de
organizações mais eficazes.

Os Impactos da Tecnologia

As empresas, como também outras coletividades, têm necessidade
inadiável de regular suas atividades. Pois, as organizações não são meras
coleções de indivíduos, mas entidades com vida e dinâmica próprias, que
transcendem as consciências e os interesses particulares de seus membros.

Com a crescente conscientização da importância do uso da
informação e o advento das novas tecnologias de informação, os
empresários e executivos têm procurado adotá-las. Mas, na maioria dos
casos, utilizando-as para fazer com mais rapidez o que sempre se fez:
manipular índices e números convencionais. Na verdade, os reais
benefícios advindos da tecnologia, exigirão uma real transformação na
estrutura organizacional, no processo decisório e no “Modus Operandi”.

PETTERS (1988), recentemente apresentou um modelo de



203SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.201-206, JAN./JUN. 2000

organização, caracterizada como sendo “poroso” contrapondo com o
que ele chamou de rígida e intocável estrutura das empresas atuais.
Uma organização “porosa” como o próprio nome diz, é receptiva às
tendências do ambiente. A iniciativa de simplesmente coletar e
disseminar informação pela empresa não é suficiente para que a mesma
maximize o potencial e obtenha vantagem competitiva. Muitas companhias
que assim procederam tiveram problemas para encontrar executivos que
realmente usassem as informações, ou que tais informações tivessem
credibilidade e relevância aos usuários(GILAD, 1989).

De acordo com PORTER (1985), existem quatro etapas que
contribuem para transformar tecnologia em vantagem competitiva a saber:
1. identificação de todas as tecnologias aplicáveis ao negócio;
2. identificação das tecnologias potencialmente relevantes em outros

setores industriais;
3. previsão da trajetória provável da mudança tecnológica;
4. envolvimento em pesquisa tecnológica de modo a criar uma massa

crítica de conhecimento e pessoas, superior à concorrência.

Impactos da Tecnologia no Trabalho

A intensidade da reação que os trabalhadores podem ter frente à
inovação tecnológica pode ser compreendida tendo em vista a análise
de dois efeitos individuais causados por este processo:
• Technostress – inabilidade de acompanhar as mudanças, causadas
pelo computador, de modo saudável;
• Cyberphobia – medo de computadores e coisas relacionadas a eles.

Em relação as habilidades exigidas para a realização das tarefas,
há duas tendências entre os autores pesquisados : para um grupo, as
novas tecnologias degradam as funções e os operadores, enquanto que
para outro grupo, freqüentemente as habilidades exigidas aumentam a
automação.

Uma questão interessante resultante da observação das empresas
de alta tecnologia é que elas empregam, proporcionalmente, menos
trabalhadores de produção e membros de grupos minoritários do que as
fábricas do setor privado em geral. Contudo, o impacto das novas
tecnologias, não se restringe às pessoas e a como elas reagem. As pessoas
formam grupos de diferentes tipos e pelos mais diversos motivos e esses
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grupos também sofrem impactos e reagem à tecnologia. No grau mais
abrangente de agregação, a empresa, como resultado da reunião de
todos os grupos que a compõem, também sofre o impacto da tecnologia
e reage a ela.

Uma vez que tecnologia é capaz de reduzir o tempo gasto para
a realização de uma tarefa, uma análise muito pouco explorada é a
discussão sobre a quem pertence o tempo do trabalhador liberado pela
utilização de novas tecnologias.

Avaliar o impacto da tecnologia é tarefa complicada. Pois as
mudanças tecnológicas interagem com, e são afetadas por, alterações
nos outputs, padrões de consumo, concorrência internacional e outros
fatores; o que abre um enorme leque para que estudos sejam realizados
com intuito de melhorar a adequação a estas variáveis.

A Qualidade de Vida no Trabalho

O interesse pelo tema qualidade tem aumentado no mundo
desde o final da década de setenta e , com maior ênfase no Brasil, no
final da década de 80. A partir dai o Brasil foi assolado por um modismo
que vinha povoando as discussões acadêmicas dos teóricos da
racionalidade instrumental em outras partes do mundo. O tema
Qualidade de Vida no Trabalho – QVT vem ganhando destaque nos
planos da literatura e das experiências voltadas para a sua humanização,
colocando em evidência a dimensão humana do trabalho, dentro de
uma perspectiva construtiva e humanizadora.

Segundo ALBRECHT (1988), os Recursos Humanos são
considerados por muitas organizações como o seu capital mais caro e
passam a preocupar, à medida que os custos se elevam nesta área. Esta
percepção está relacionada aos índices crescentes de absenteísmo,
turnover e sobretudo ao considerável aumento dos problemas de saúde
que vêm afetando o desempenho de muitos indivíduos na execução de
suas atividades profissionais. Indicadores são evidentes, como a grande
utilização do álcool e das drogas, que nos últimos tempos, têm presença
assegurada nos ambientes organizacionais.

Algumas pesquisas vem sendo realizadas, mostrando a importância
do conteúdo do trabalho em relação ao nível de satisfação dos trabalhadores,
com reflexos direto no desempenho e na Qualidade de vida.
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Segundo ISHIKAWA (1990), podemos enfocar qualidade de
duas maneiras distintas. A pequena qualidade é aquela que se limita às
características de produtos e serviços consideradas importantes para
seus usuários e compradores e, a grande qualidade que envolve a
satisfação comum de várias pessoas, grupos e comunidades envolvidas
na vida de uma organização. É importante lembrar que diversas pesquisas
e experiências têm apontado as mudanças no gerenciamento das pessoas
como catalisadores de ganhos de produtividade e competitividade.

De acordo com FERNANDES & BECKER (1988), é facilmente
constatado, que cada vez mais os trabalhadores se queixam das rotinas
que são submetidos, aliado à subutilização de suas potencialidades e
talentos, como também condições de trabalho inadequadas. Estes
problemas apresentam conseqüências extremamente negativas tanto
para os indivíduos como para as organizações.

Desta forma, passa a ser prioridade repensar a relação do indivíduo
com a organização, identificando com maior profundidade e
especificidade os aspectos que afetam a Qualidade de Vida no Trabalho.
Muitas pessoas adoecem por causa do trabalho e esta situação esta
presente de norte a sul e de leste a oeste, em se tratando de sociedades
industrializadas. Em decorrência disso, alguns indicadores estão
presentes e são visíveis em relação à Qualidade de Vida. Aumento do
índice de acidentes, surgimento de novas doenças, utilização crescente
de drogas, consumismo exagerado e gradativa perda de contato do
homem com a natureza. Aliado a tudo isto, evidencia-se a alienação e a
perda do significado do trabalho. A partir dai, justifica-se o porque de
temas como Qualidade de Vida no Trabalho, estarem sendo amplamente
discutidos e pesquisados.

ABSTRACT

The present article discusses important issues which involve studies about
life quality at work.  Such issues are about a balanced consideration of
social and technical factors in the organization, and also point out some
issues that come along with technology which impact the working world.

Key words: Technology; Social-technical approach; Life quality at work.



206 SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.201-206, JAN./JUN. 2000

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALBRECHT, Karl. O gerente e o estresse: faça o estresse trabalhar por você.
Rio de Janeiro: Zahar, 1988.

FERNANDES, Eda C., BECKER, João L. Qualidade de Vida no Trabalho –
QVT: a realidade dos CPD’S. In: Encontro Nacional da Associação Nacional
de programas de pós-graduação em Administração – XII; Natal. Anais...
Belo Horizonte: ANPAD, 1988, págs. 1776-1792.

GILAD, Benjamin. The role of organized competitive intelligence in corporate
strategy. The Columbia Journal of World Business, New York, V.24,n.4,
p.29-35, Winter 1989.

GREENWOOD, E. Métodos de la investigación social. Buenos Aires, Paidos,
1973.

HYMAN, Hebert. Pesquisas: princípios, casos e processos. Rio de Janeiro, Lidador,
1967.

HACKMAN, J. Richard & OLDHAM, Greg R. Development of the Job
Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology, 60(2):159-70, 1970.

ISHIKAWA, K. Introduction to total quality control. JUSE Press, 1990.

MURRAY, H. Uma Introdução aos Sistemas Sócio-Técnicos ao Nível do Grupo
de Trabalho Primário. São Paulo: EAESP/FGV, 1977 (Apostila).

PETERES, TOM. Restorms americam competitiveness. The Academy of
Mangement Executive, p.103-109, May 1988.

PORTER, Michael E. Competitive Strategy : Techiniques for analysing industries
an competitorns. New York: Free Press, 1980.396p.

TRIST, E.L. The Evolution of Sociotechinical Systems. Documento n.2, Ontario
Quality of Working Life Center, Junho, 1981.



207SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.207-226, JAN./JUN. 2000

EVASÃO E DEMANDA ESCOLAR NAS FAVELAS E
ASSENTAMENTOS NA

REGIÃO LESTE DE LONDRINA*

Dione Lolis**

Jane Cristina Franco de Lima***

RESUMO

Este artigo analisa a evasão escolar e a demanda potencial pelo ensino
de 1a a 4a  séries do ensino fundamental em comunidades da região leste
de Londrina, com base em pesquisa realizada  por alunos. Aproxima os
alunos de  uma das expressões da questão social.

Palavras-chave – Evasão escolar, demanda escolar, educação, ensino
fundamental.

Introdução

Os dados coletados buscam contribuir com a comunidade no
enfrentamento de uma questão social ainda presente em nossa
sociedade: o abandono escolar e a ausência de políticas públicas que
dêem conta de resolver o problema, principalmente nas camadas mais
pobres. A pesquisa tinha por objetivos detectar a evasão escolar de
crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 14 anos e a demanda
potencial daqueles que ingressariam na 1a. série no ano seguinte e
apresentar os dados de evasão e demanda à comunidade, para que esta

* Pesquisa realizada pelos 72 alunos e coordenada pelos 2 docentes da disciplina
“Serviço Social e Investigação da Realidade Social” (2a série do diurno e
noturno), do Curso de Serviço Social, da Universidade Estadual de Londrina,
nos meses de setembro à novembro de 1997, nas favelas, núcleos de favelas e
assentamentos próximos ao Jardim Marabá, Região Leste de Londrina.

** Assistente Social, professora do Departamento de Serviço Social/UEL.
Mestranda em Serviço Social pela PUC-SP.

*** Assistente Social. Mestre em Educação pela UEM-PR
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pudesse dar encaminhamento junto ao órgão responsável. Quanto aos
alunos, a pesquisa tinha  como objetivo proporcionar aos mesmos a
vivência do processo de conhecimento sensível da realidade social;
possibilitando, através da experiência da observação e aproximação a
compreensão da realidade social, o conhecimento das formas de
enfrentamento da questão social pelo Estado – as políticas públicas,
bem como, conhecer a iniciativa da sociedade civil para o enfrentamento
da mesma.

A coleta de dados foi realizada junto ao universo total de
residências localizadas nas seguintes comunidades: Assentamentos do
Jardim Santa Fé, Vila Ricardo II, Ocupações de Fundo de Vale e da
Pedreira do Jardim Santa Fé, Ocupação do Jardim Marabá, Ocupação
do Santa Mônica, Ocupação de Fundo de Vale da Vila Ricardo II,
Favelas Urbanizadas  Rosa Branca I, Rosa Branca II, Santa Mônica,
Sérgio Antônio,  Santa Inês, Núcleos de Favela Zircônio, Lixão e da Av.
das Laranjeiras (Caixa D’água). Do total de 961 residências, foram
aplicados os formulários a 401 famílias com filhos entre 6 anos (a serem
completados até dez./97) e 14 anos completos.

Os dados aqui apresentados foram tabulados pelo Núcleo de
Processamento de Dados da UEL e analisados pelos alunos e docentes
em sala de aula.

1. A Região Leste de Londrina

A região leste de Londrina, no ano da pesquisa, era constituída
por 85 bairros, 05 favelas e 04 assentamentos de ex-moradores de favelas,
com uma população aproximada de 70 mil pessoas. Foi nesta região
que teve início o município de Londrina.

As grandes modificações na estrutura agrária iniciadas na década
de 50 (geadas, mau uso do solo, mecanização da lavoura, concentração
de propriedades, etc), principalmente com a substituição da lavoura
cafeeira por outras culturas que demandavam número menor de
trabalhadores levaram a mudança da população rural ou de pequenas
cidades para a sede de Londrina.

O grande êxodo rural e a pauperização crescente da população
resultou no surgimento da primeira favela de Londrina, a “Vila do Grilo”,
local que é hoje a Vila da Fraternidade. A ocupação foi iniciada com 18
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famílias que trabalhavam nas lavouras de café. Em 1963 existiam 180
barracos com 2007 pessoas vivendo em situação precária. Em 1964,
através de ação conjunta da prefeitura municipal e de religiosos alemães,
urbaniza-se a favela. Nesse mesmo local foi instalado o primeiro posto
de saúde, na “Casa do Japonês” (casa do ex-proprietário do sítio). Foi
construído o primeiro hospital para tuberculosos, no local onde hoje
encontra-se instalado o Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná.

Nessa mesma região surgiram as primeiras instituições de
atendimento à criança e ao adolescente abandonados ou órfãos (1963
– Lar Anália Franco) e a primeira creche (1955 – Casa da Criança),
reflexo das questões sociais que começavam a surgir com gravidade em
Londrina. (Lolis, 1993)

A região Leste concentra hoje o maior número de favelas e
assentamentos urbanos de ex-favelados. As conseqüências dessas
ocupações irregulares são o surgimento de doenças endêmicas,
motivado por problemas estruturais de perfuração de fossas e ausência
de rede de esgotos ou pela utilização de água dos córregos e minas
contaminadas pela descarga “in natura”  de esgoto.

O desemprego e os baixos salários geram ainda outras
conseqüências: desnutrição, doença mental, marginalização, segregação
por preconceito, alcoolismo, alta incidência do uso de drogas. Estes
são os principais problemas apresentados nesses bolsões de pobreza.

A evasão escolar e a falta de salas de aula (devido ao aumento da
população e das ocupações irregulares) tem sido um dos grandes
problemas enfrentados por esta população. Muitas crianças e
adolescentes abandonam a escola para trabalhar e contribuir na renda
familiar. A população, por outro lado, busca se organizar para cobrar do
poder público o cumprimento da legislação relativa aos direitos da criança
e do adolescente como o ensino fundamental gratuito e obrigatório.
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2. Renda das Famílias Entrevistadas

O levantamento realizado sobre a renda familiar aponta  os
seguintes dados:

RENDA DAS FAMÍLIAS ENTREVISTADAS

Fonte: Pesquisa dos alunos/1997

Destas 401 famílias entrevistadas, 179, que corresponde a 44,6%,
tinha renda mensal de até um salário mínimo,  considerada uma situação
de pobreza absoluta. Ainda, 73,5% das famílias recebiam de zero a dois
salários mínimos, ficando abaixo da linha de pobreza. Apenas 1,2%
destas famílias recebiam entre 5 a 10 salários mínimos.

Se compararmos os dados coletados nas referidas comunidades
e a renda média mensal familiar no Município de Londrina, observaremos
a discrepância existente entre os mesmos, conforme tabela que segue:

Renda Freqüência 
até 1 Sal. mínimo 179 
1 a 2 sal. mínimos 116   
2 a 3 sal. mínimos 59 
3 a 5 sal. mínimos 30 
5 a 10 sal. mínimos 5 
não respondeu                        12 
Total 401 
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RENDA MÉDIA MENSAL FAMILIAR –
MUNICÍPIO DE LONDRINA

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 1980 – (Faixa de Renda)
IBGE – Censo Demográfico de 1991 – Sinopse –1991 – No. de Domicílios

Verificamos, pelos dados do quadro anterior, que a renda média
mensal das famílias que não possui rendimentos ou que recebem até 2
salários mínimos é de 31,42%, no Município de Londrina, enquanto
que 17,06% recebem de 5 a 10 salários mínimos. A maioria da população
recebe de 2 a 5 salários mínimos. Esta é uma renda superior à população
dos bairros observados.

Outra comparação que podemos fazer é a nível da renda
nacional, conforme os dados do quadro seguinte:

ESTRUTURA SALARIAL BRASILEIRA – 1996

Fonte: IBGE. In.: Folha de São Paulo, Caderno Mais, p.5/3, julho/97
*em salários mínimos; ** em milhões. São 68.8 milhões de pessoas ocupadas,
42,9% da população total

Faixa de Renda                                        N úmero de Fam
(Salário Mínimo) 1991 1992 1993 
Até  ½ 2.175 2.227 2.279
+  de ½ a 1 6.645 6.803 6.964
+  de 1 a 2 21.780 22.297 22.824
+  de 2 a 5 38.228 39.136 40.060
+  de 5 a 10 17.100 17.506 17.919
+  de 10 a 20 8.580 8.784 8.991
+  de 20 4.250 4.351 4.453
Sem Rendimento 892 913 935 
Sem Declaração 581 595 609 
TOTAL 100.231 102.612 105.034

Renda* Total ** Em % 
S/Renda 10.5 15,3  
De ½ a 2 29.5 43,0 
De 2 a 5    16.5 24,6 
De 5 a 10 7.0  10,2 
De 10 a 20   3.2 4,7 
Mais de 20   1.5 2,2 
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Segundo os dados do IBGE, 43% da população brasileira recebe
de ½ a 2 salários mínimos, enquanto que 15,3% não tem renda alguma.
Isto significa que a maioria da população brasileira vive abaixo da linha
de pobreza. Comparando a renda familiar levantada na Região Leste de
Londrina com a população brasileira, as famílias dos bairros estudados
encontravam-se em situação de extrema precariedade, evidenciando a
concentração de miséria nas referidas comunidades.

3. Número de Pessoas por Residência

Outra questão importante a ser considerada é o número de
pessoas por moradia, conforme quadro seguinte:

NÚMERO DE PESSOAS POR RESIDÊNCIA

Fonte: Pesquisa dos alunos/1997

A média de pessoas por residência, também, está além da média
do Município ou do país. Se fossemos analisar a renda per capita da
população levantada  o quadro seria ainda mais caótico, considerando
o número elevado de pessoas, sendo que, a maioria das famílias possui
no mínimo 5 membros. Encontramos um número significativo de
famílias com 7 a 8 pessoas.

No. de Pessoas Freqüência Percentual 
 2 pessoas 9 2,2 
 3 pessoas 47 11,7 
 4 pessoas 66  16,5 
 5 pessoas 112 27,9 
 6 pessoas  74 18,5 
 7 pessoas 41 10,2  
 8 pessoas 26 6,5 
 9 pessoas 9 2,2 
10 pessoas 7 1,7 
11 pessoas  3 0,7 
não respondeu 7 1,9 

Total 401 100,0 



213SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.207-226, JAN./JUN. 2000

4.  Faixa etária das  crianças e adolescentes

A seguir apresentamos o número de crianças e adolescentes por
idade:

FAIXA ETÁRIA DAS  CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Fonte: Pesquisa dos alunos/1997

Na tabela anterior verificamos que a maior concentração de
crianças e adolescentes está na faixa entre 6 e 10 anos, o que revela um
alto índice de crianças em idade escolar.

5. Quantos estudam

Evasão escolar é o afastamento do aluno da escola. Esse desvio
se dá por vários motivos, tais como: situação econômica da família;
falta de vagas nas escolas; distância da escola; problema de
relacionamento entre professor e aluno; gravidez precoce; falta de
interesse e de incentivo dos pais e da própria escola, entre outros.

A evasão ocorre com mais freqüência no período noturno, sendo
a maioria trabalhadores de período integral. Muitos deles se vêem
obrigados a deixar a escola ainda pequenos para ajudar na renda familiar.
Como lhes falta a cobrança dos pais em relação ao estudo e até a

Idade Freqüência Percentual 
 5 anos 23 3,0 
 6 anos 78 10,3 
 7 anos 91 12,0 
 8 anos 81 10,7 
 9 anos 70 9,2 
10 anos   95 12,5 
11 anos 82   10,8 
12 anos 75 9,9 
13 anos 86  11,3 
14 anos 63 8,3 
não respondeu 15 2,0 

Total 759 100,0 
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necessidade de uma maior motivação, esses alunos acabam por
apresentar um baixo rendimento e, futuramente a evasão escolar

A desmotivação dos professores causada pelos baixos salários e
o despreparo profissional, são alguns dos fatores para a má qualidade
do ensino público. A educação no Brasil sempre foi prioridade nos
discursos políticos, mas a distância entre intenção e ação costuma ser
abissal. Em 1994, o Brasil apresentava uma taxa de analfabetismo em
torno de 18,9%.

Os brasileiros que conseguem permanecer 8 anos na escola,
saem de lá com apenas 3,9 anos de escolaridade, graças aos
altíssimos índices de repetência. No Brasil, de cada 100 crianças
matriculadas na 1a. série do 1o. grau, 44 repetem de ano ou
abandonam a escola antes de completar o ciclo básico de oito
anos, os estudantes brasileiros levam em média 12 anos, o que
caracteriza pelo menos quatro repetências ao longo desse
período. (Giannella Jr., p. 20, 1997)

As taxas de repetência e evasão escolar são as menores desde o
início da década de 80, conforme os dados do IBGE a seguir:

TAXAS DE REPETÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR

Fonte: IBGE

No Brasil o descaso com a evasão escolar se traduz na dificuldade
em se encontrar pesquisas com estatísticas sobre o assunto. O IBGE,
por exemplo, há mais de 30 anos não faz um levantamento dos índices
e dos motivos da evasão escolar.

A escola pública no Brasil foi remodelada para sanar as
necessidades de formação de mão-de-obra, uma formação técnica, com
a produção de profissionais em massa. Não há, portanto, preocupação

                            1o.GRAU                        2o G
Ano Repetência Evasão Repetência 
1982    0,38   0,07   0,28 
1986    0,37   0,07   0,30 
1991    0,33   0,05   0,31 
1993    0,32   0,05   0,27 



215SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.207-226, JAN./JUN. 2000

com os conteúdos e com a produção do saber, nem de um currículo que
se encontre contextualizado num projeto global, que forme cidadãos
autônomos que se localizem no espaço e no tempo.

O ministro da Educação Paulo Renato de Souza, numa entrevista
ao jornal “O Estado de São Paulo” em 05 de julho de 1997, dizia
acreditar que uma diminuição do alto índice de evasão escolar e
repetência, pode ser conseguida com a reformulação do currículo, que
hoje é muito rígido.

O estado do Paraná tem feito alguns projetos para a melhoria da
qualidade do ensino, como por exemplo o projeto “Paraná: Construindo
a Escola Cidadã”. Mesmo assim, a taxa de repetência e evasão escolar é
considerada crítica no Estado (segundo o IPARDES/Sistema de
Indicadores Analíticos; FUNDEPAR, 1992). As recentes publicações
do IPARDES, indicam que aproximadamente 45% dos municípios
encontram-se em estado crítico, em se tratando de educação. (Mapa da
Pobreza, 1997).

Em Londrina, através de dados obtidos junto à Secretaria de
Educação do Município no ano da pesquisa, constatamos que a situação
não é diferente do restante do Estado. A evasão escolar de 1a a 4a série
é alta, acentuando-se nos distritos e zona rural. A situação do município
é considerada razoável pelo IPARDES.

Do levantamento realizado pelos alunos nas favelas e
assentamentos da Região Leste, onde foram verificadas 759 crianças e
adolescentes, constatou-se que 170 delas estão fora das salas de aula.
Este número corresponde a 22,4% do total, conforme tabela a seguir:

FREQUÊNCIA ESCOLAR

Fonte: Pesquisa dos alunos/1997

Estuda Freqüência Percentual 
sim 575 75,7 
não 170 22,4 
não 
respondeu 

13 1,9 

Total 759 100,0 
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Considerando que a população de crianças e adolescentes
levantada encontrava-se entre a faixa etária de 6 anos (a serem
completados até dez./97) e 14 anos completos, muitos ainda não
estavam freqüentando a escola por não ter a idade mínima.

6. Série que Frequentam ou Abandonaram

Verificamos, conforme a tabela a seguir, entre a mesma população a
série que freqüentavam ou em que estavam quando abandonaram a escola.

SÉRIE QUE FREQUENTAM OU ABANDONARAM

Fonte: Pesquisa dos alunos/1997

Verificamos que a maior demanda está nas 1as. e  2as.séries e, que
à partir da 3a. série o índice de evasão começa a se agravar. Muitos
abandonam a escola antes de terminar a 4a série do primeiro grau e
poucos conseguem completá-la. A tabela anterior mostra que apenas 4
(0,6%) chegam até a 8a. série.

Este quadro dramático não é exclusivo da região Leste de
Londrina, trata-se de uma realidade nacional. No país, de cada 7,8
alunos matriculados no curso básico, apenas um chega ao ensino médio.

Série Freqüência Percentual 
1a  série 138 18,1 
2a  série 138 18,1 
3a  série 97 13,0 
4a  série 95 12,5 
5a série 99 13,0 
6a série  43 5,7 
7a série 16 2,1 
8a série 4 0,5  
ñ respondeu 129 17,0 

Total 759  100,0 
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7. Escola que Frequentam

Buscamos levantar a escola que as crianças e adolescentes
freqüentavam para verificar se as mesmas estavam distantes do local de
moradia dos alunos.

ESCOLAS QUE FREQUENTAM

Fonte: Pesquisa dos alunos/1997

Pelo que se observa, um número significativo de alunos
freqüentavam outras escolas  que não estão no quadro. Considerando
que estas são as mais próximas, muitas crianças e adolescentes
estudavam em escolas distantes do local de moradia.

Outro fato a ser considerado é que, dependendo da escola
apontada na tabela e do local de moradia,  muitos tinham que percorrer
até 2,5 km para chegar a escola.

8. Motivos da Evasão Escolar

Os motivos da evasão escolar têm como pano de fundo o
descumprimento da legislação na área e também a falta de perspectiva
e interesse dos pais em cumprir a função que lhes cabe.

Das 759 crianças e adolescentes em idade escolar levantadas,
entre 5 e 14 anos, verificou-se que 83 delas, 10,93%,  abandonaram a
escola pelos seguintes motivos:

Escola Freqüência P
E.M. Carlos Coimbra 188 
E.M. José Garcia Vilar 103 
E.M. Carlos Kraemer 74 
E.M. Anita Garibaldi 20 
E.E. Célia de Moraes 37 
E.E. Ana Molina  100 
E.E. Monteiro Lobato 11 
Outra 70 
não sabe 18 

Total 621 
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a) Mudança de endereço : 18,07 %
     O maior índice de evasão escolar está relacionado à mudança

de endereço durante o período letivo. Segundo o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), capítulo lV, artigo 55, parágrafo único “Os pais
ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na
rede regular de ensino”. Quanto à mudança de endereço os pais devem
requerer junto a escola anterior, onde a criança estudou, a transferência
para a escola mais próxima da sua  nova residência. Embora o E.C.A
garanta o direito da criança e do adolescente  à  educação, colocando
esta como dever do Estado, quando ocorre uma mudança de endereço
durante o período letivo torna-se difícil a obtenção de uma vaga na nova
escola. Porém, a escola deve aceitar o aluno em qualquer época do ano.

b) Para trabalhar: 13,25 %
Outro índice relevante de evasão escolar está relacionado à

necessidade dos filhos de trabalhar para ajudar na renda familiar.
O E.C.A., capítulo V, artigo 60 proíbe qualquer trabalho a

menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. No entanto
o que vemos são crianças não só trabalhando, mas trabalhando em
locais impróprios.

Segundo o então Secretário de Educação de Gramado Xavier,
RS “O problema é que nem sempre existe o bom senso dos pais”. (Folha
de São Paulo, 1997) Porém, estes pais que também começaram a
trabalhar muito cedo não acham apenas natural mas também de extrema
necessidade que seus filhos trabalhem para que assim possam diminuir
a miséria em que vivem. Esta situação nada mais é do que o reflexo da
falta de políticas sociais que permitam que uma família sobreviva sem
ter que ver o seu filho explorado por uma sociedade capitalista.

A evasão escolar como conseqüência da necessidade de aumento
da renda familiar tem seus maiores índices nos meses que antecedem o
Natal, pois a oferta de trabalho temporário nesta época do ano é muito
grande. A então chefe do Departamento de Ensino de Primeiro Grau da
Secretaria da Educação do Paraná, Zélia Marochi dizia que “Os diretores e
professores têm o dever de conversar com os pais e, se for preciso, relatar
aos conselhos tutelares as causas do abandono escolar”, dizia ainda que
“Não podemos permitir que as crianças do Paraná se tornem repetentes
por causa do trabalho temporário. Lugar de criança é na escola. Este é o
‘trabalho’ da criança”. (O Estado do Paraná,11/11/97, p.13)
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Segundo uma matéria do mesmo jornal, a oportunidade de
aumentar a renda familiar nos últimos meses do ano se estende também
à alunos da zona rural.

Em Ipiranga, região de Ponta Grossa, a colheita do fumo, que
começa em outubro tira da escola os estudantes que, muitas vezes já
completaram 75% do ano letivo. “Quando argumentamos com os pais
que a criança está terminando o ano letivo e precisa freqüentar o último
bimestre para passar de ano, eles respondem que precisam da ajuda do
filho na lavoura”, relata ao jornal O Estado do Paraná a então
documentadora do núcleo de Educação de Ponta Grossa, Eliete
Golembiouski. “A criança abandona a escola, mas volta no ano seguinte.
Na mesma série”.

Segundo a documentadora, o problema já foi muito maior em
Ipiranga (PR) e que o programa “Da Rua Para a Escola” (da Secretaria
de Estado da Criança e Assuntos da Família) está garantindo a
permanência das crianças no colégio em troca de uma cesta básica de
alimentos para a família todo mês. No Paraná tinha 40 mil crianças
recebendo a cesta básica em troca da freqüência escolar. Desde a
instalação do Conselho Tutelar no município, há dois anos e meio, o
número de alunos que deixam os bancos escolares quase no final do
ano letivo para trabalhar está diminuindo. O Conselho está exigindo
que os pais tenham responsabilidade e, mesmo que necessitem da ajuda
dos filhos na agricultura, não os tirem da escola. Também é importante
lembrar que a criança que trabalha na lavoura está sujeita ao contato
com agrotóxicos.

O “Projeto Da Rua Para a Escola” também existe em Londrina,
um convênio entre a Secretaria da Criança e Assuntos da Família e a
Prefeitura que atende a 200 crianças e adolescentes e garante a cesta
básica e o acompanhamento escolar e da família.

Outro projeto interessante de geração de renda é o “Bode
Escola”, que está sendo realizado no sertão baiano e que já tirou 200
crianças de Retirolândia, BA, do trabalho no sisal e vem conseguindo
mantê-los na escola.(Folha de São Paulo, 1997)

O projeto “Bode Escola” já entregou em dois anos um bode e
quatro cabras para cada uma das 50 famílias que tinham crianças
menores de 14 anos nas lavouras de sisal e que agora estão na escola.
Estas famílias comprometeram-se a manter seus filhos apenas no
pastoreio e ordenha dos animais.
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c) Escola distante: 13,25 %
Encontramos  13,25 %  de abandono pelo motivo da escola ser

distante. Em relação a este item é importante ressaltarmos que o ECA,
artigo 53, parágrafo V, do capítulo lV diz que a criança e o adolescente
tem direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência. Também a Lei Orgânica do Município de Londrina, no
capítulo lll, Da Educação da Cultura e do Desporto e Lazer, seção l –
Da Educação, artigo 158, parágrafo l diz que deve haver igualdade de
condições para o acesso à escola e permanência nela, contudo o que
observamos é um alto índice de crianças que não freqüentam a escola
por diversas dificuldades e entre elas, a distância.

Infelizmente o governo parece não se importar muito com a
educação, pois sabemos que os recursos destinados à ela são poucos.
Como garantir a permanência das crianças na escola quando o acesso a ela
torna-se difícil devido à distância? Como erradicar o analfabetismo se faltam
escolas, profissionais e principalmente vontade por parte do governo?

d) Não quer estudar : 12,05 %

e) Não gosta da escola : 9,64 %

f) Problemas com professor e diretor : 6,02 %
Os índices anteriores são altos e a evasão se dá pelo fato da

escola, na maioria das vezes, não parecer muito atrativa para os alunos
devido a problemas, entre outros, com professores e diretores.

O artigo 57 do ECA coloca como dever do poder público “o
estímulo a pesquisas, experiências e novas propostas relativas a
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação com
vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino
fundamental obrigatório”. O mesmo Estatuto no artigo 53,ll assegura à
criança e ao adolescente o direito de ser respeitado por seus educadores,
porém, o que vemos são educadores mal preparados que diante de uma
falta de compreensão da realidade social em que seus alunos estão
inseridos acabam por discriminá-los e assim afastá-los da escola.

g) Cuidar da casa :  4,82 %
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h) Cuidar dos irmãos : 2,41 %
Estes dois últimos índices, embora apresentem uma diferença

numérica significativa, possuem, entre outros, um ponto em comum: a
falta de vagas nas escolas e creches.

Em relação a este problema é muito importante lembrarmos do
capítulo lV, artigo 54 – lV do ECA, que coloca como dever do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, entre outras coisas “atendimento
em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”.
Infelizmente nos deparamos com o problema de vagas, as creches não
tem espaço suficiente para todos. Surge então a dificuldade dos pais em
deixar seus filhos para poderem trabalhar, daí muitas crianças em idade
escolar  precisarem cuidar dos irmãos menores e deixam a escola em
segundo  plano para assumir funções de adulto como: limpar a casa,
lavar, passar, cozinhar, etc.

i) Falta de documentos: 3,61%
Quanto a falta de documentos levantou-se um percentual de

3,61%. São crianças e adolescentes que estão fora da escola por falta de
documentação.

Em relação à isso o ECA no capítulo ll, artigo 136, referente às
atribuições do Conselho Tutelar diz que este deve “requisitar certidões
de nascimento e de óbito de crianças ou adolescentes quando
necessário”1 , diz ainda , no artigo 102 que “se verificada a inexistência
de registro anterior o assento de nascimento da criança ou adolescente
será feito à vista dos elementos disponíveis mediante requisição da
autoridade judiciária”.

Outro problema comum é a falta de informação dos pais quanto
a necessidade do pedido de transferência da criança na escola anterior
para apresentação e matrícula na nova escola.

j) Falta de material escolar: 1,2%
Na pesquisa realizada foi constatado que 1,2 % das crianças em

idade escolar não freqüentam a escola devido à falta de material didático.
O artigo 53 do capítulo 1V do ECA diz que “A criança e o adolescente
têm direito à educação”.  Podemos destacar no artigo 54 do mesmo
capítulo alguns deveres do Estado como, assegurar à criança e ao
adolescente : l – “Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que à ele não tiveram acesso na idade própria”; Vll – “Atendimento
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ao ensino fundamental , através de programas suplementares de material
didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde” e; no
parágrafo 2 que “O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade
competente”.

O próprio município, segundo a Lei Orgânica de Londrina, “deve
aplicar anualmente nunca menos de 25% da receita, resultante de
impostos, compreendida e proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal”; e ainda
a  Lei de Diretrizes e Bases (LDB) relata no artigo 69 que a União
aplicará, anualmente, nunca menos que 18% da arrecadação.

O ECA, ainda no artigo 59, Do Direito à Educação, à Cultura,
ao Desporto e ao Lazer diz que “Os municípios com apoio dos Estados
e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços
para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância
e a juventude”.

k) Outros motivos – 36,14 %.
Estes motivos são diversos, entre eles, portadores de deficiência

que freqüentam ou deveriam freqüentar escolas de educação especial.

9. Relação entre Renda e Evasão

Existe uma relação muito próxima entre a renda e a evasão escolar.
Foram encontrados problemas de evasão escolar num total de 80
crianças, conforme demonstra a tabela abaixo.

Desse total de 80 crianças que abandonaram a escola, 39 crianças
48,75% estão na faixa de renda familiar de até 1 salário mínimo, estando
em situação de pobreza absoluta.

Os maiores motivos da evasão escolar são:
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MOTIVOS DA EVASÃO ESCOLAR

Fonte: pesquisa dos alunos/1997

Destas mesmas 401 famílias entrevistadas 116 recebiam de 1 à 2
salários mínimos e que corresponde a 28,9%.

Foi também constatado que nesta faixa de renda, 28 crianças
(35%) evadiram da escola pelos seguintes motivos:

MOTIVOS DA EVASÃO ESCOLAR

Fonte: pesquisa dos alunos/1997

Das famílias entrevistadas, 89 famílias ganham de 2 à 5 salários
mínimos, ou seja 22% do total das famílias.

Nesta faixa de renda, 12 crianças, o que corresponde a l5%,
abandonaram a escola pelos seguintes motivos:

MOTIVOS DA EVASÃO ESCOLAR

Fonte: pesquisa dos alunos/1997

MOTIVOS N.º DE 
CRIANÇAS 

PERCEN

- escolas distantes 08 10,0
- trabalho 07 8,7
-  mudança de endereço 06 7,5

MOTIVOS N.º DE 
CRIANÇAS 

PERCE

- não quer estudar 3 3
- não gostam da escola 3 3
- mudança de endereço 7 8

MOTIVOS N.º DE 
CRIANÇAS 

PERCE

- não quer estudar     4 
- não gostam da escola 3 
- cuidar da casa 2 
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Podemos então constatar que há uma queda da evasão escolar
conforme o aumento da renda familiar.

Considerações Finais

Podemos constatar que a maioria da população brasileira recebe
de ½ a 2 salários mínimos, estando abaixo da linha de pobreza,  e que
15,30% não tem nenhuma renda. Isso significa que a maioria vive em
situação de absoluta miséria.

No município de Londrina a renda se apresenta mais equilibrada
que a realidade nacional, sendo que a maioria da população recebe entre 2
e 5 salários mínimos e que, 28,36% recebe de ½ e 2 salários mínimos.

As comunidades pesquisadas, na Região Leste do município,
apresentavam 44,6% das famílias recebendo de 0 a 1 salário mínimo. Em
comparação com os índices nacionais, percebemos uma reversão, pois, a
situação econômica da referida população é extremamente precária.

Com relação à evasão escolar, verificamos que muitos evadem e
diversos são os fatores responsáveis e que refletem a nível nacional,
estadual e local.

Em relação às comunidades pesquisadas, a mudança de
endereço, a necessidade de trabalhar e a distância da escola estão entre
os índices mais significativos de evasão. Podemos concluir que o
município de Londrina, encontra-se em condição razoável nos
parâmetros estatísticos de forma geral.

Constatamos que a população quase não possui acesso à
informação e às leis. A legislação diz que todo cidadão tem direito à
educação pública e gratuita, mesmo assim, uma grande porcentagem de
crianças e adolescentes não freqüentem a escola como se verificou no
estudo realizado.

Neste sentido, o Estado deveria buscar uma maior aproximação
da realidade educacional e da situação de evasão, para traçar políticas
voltadas para  a solução da questão. A sociedade civil, por intermédio
das lideranças comunitárias, deveria buscar conhecer melhor a legislação
e a efetivação da mesma para garantir que seus direitos sejam de fato
reconhecidos.
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ABSTRACT
This article analysis the school evasion and the potential demand for
the 1at and 4th grades in elementary school in the East area Londrina
communites, based on a research carried out by students. It brings
together the students with one of the expressions of the social issue.

Key words: School evasion, school demand, education, elementary
teaching.
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MULHER E CIDADANIA*

Maria Ignez Silveira Paulilo1

RESUMO

O objetivo deste texto é mostrar que depois de quase quarenta anos de
feminismo, a discriminação das mulheres em esferas importantes da
vida como família, saúde, educação, trabalho e política é uma dolorosa
realidade que não conhece fronteiras. Está presente tanto nos países
ricos quanto nos pobres, nos de regime político autoritário e nas
democracias e em todas as classes sociais. As ocupações consideradas
femininas são mais mal remuneradas que as masculinas, sendo que a
abertura de alguns espaços profissionais tradicionalmente dominados
pelos homens para a entrada de mulheres pode ter como resultado uma
desvalorização da atividade, com conseqüente perda de prestígio e
salário. Ainda assim, há conquistas na direção de maior igualdade entre
os sexos, muitas delas conseguidas sem nenhum apoio do Estado.

Palavras-chaves: gênero, cidadania e divisão sexual do trabalho.

O que é cidadania? Esta é a primeira questão a enfrentar. Para
isso vou me apoiar em um  texto da Profa. Vera Regina Pereira de Andrade,
da UFSC, área de Direito, “Cidadania, direitos humanos e democracia:
reconstruindo o conceito liberal de cidadania” 2 .  Segundo a autora,
este conceito tem grande importância hoje, pois “todos - de todos os
matizes ideológicos e matrizes intelectuais - falam a respeito e todos são
seus defensores”. Existe um conceito liberal de cidadania, consolidado

* Palestra proferida em curso promovido pela AEMFLO- Associação Empresarial
da Região Metropolitana de Florianópolis, Santa Catarina. Junho de 1999.

1 Cientista Social, professora do Departamento de Ciências Sociais/UFSC, doutora
em Antropologia Social pelo Museu Nacional/UFRJ.

2 ANDRADE, V.R.P. de. 1999. “Cidadania, direitos humanos e democracia:
reconstituindo o conceito liberal de  cidadania. Mimeo.
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pela cultura jurídica brasileira que precisa ser superado, pois não dá
conta de tudo que a cidadania implica.  O conceito liberal de cidadania
tem suas bases na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1791. Diz respeito ao “direito à representação política”  e o
cidadão é definido como “indivíduo nacional titular de direitos eleitorais
(votar e ser votado) e do direito de exercer cargos públicos”.  Um dos
limites desta concepção é a dicotomia entre os direitos do homem e os
direitos do cidadão, que se apóia em outra dicotomia - Estado e
Sociedade Civil -, sendo o Estado  o espaço público e a Sociedade Civil,
o espaço privado onde se situam as relações econômicas (mercado) e
as domésticas. A igualdade não passa pelo econômico, mas pelo político.
Há uma valorização do indivíduo como categoria abstrata, atomizada,
desvinculada das condições sócio-econômicas onde se insere. A
cidadania é representação política.

 Ao rever o conceito liberal, a autora encontra na mesma
Declaração Francesa os elementos que quer enfatizar. - direitos e
obrigações iguais.  Modernamente “a dimensão da cidadania vai tendo
tendo seu conteúdo paulatina e conflitivamente ampliado para
incorporar direitos políticos, econômicos-sociais, culturais , difusos e
coletivos, etc.”. O conceito de cidadania é socialmente construído e,
portanto, é reinventado sempre que a sociedade exige  o reconhecimento
de novos atores e esferas de atuação. A autora defende que, nesse
momento histórico que estamos vivendo, é preciso  uma “construção
coletiva do conceito de cidadania”, passando-se da ênfase nos agentes
tradicionais da política - partidos e organizações sindicais - para  a
incorporação de movimentos sociais ou comunitários de base, organizações
profissionais, comitês de bairro, associações de moradores e de defesa dos
direitos humanos, comunidades eclesiais de base, organizações de auxílio
mútuo, etc. Passa-se da macro-política à micro-política.

Pontuando as diferenças entre o conceito liberal de cidadania e
o conceito proposto pela profa. Vera Regina temos: a) incorporação da
dimensão micro, não-estatal do poder, da política e da democracia na
sociedade civil; b) não mais o indivíduo por base, mas construções
coletivas; c) não só direitos políticos mas direitos humanos.  Passa-se
de uma cidadania instituída pela democracia, para uma cidadania
instituinte da democracia.

Seguimos a discussão com um texto de Maria Victoria Benevides,
profa. da USP e da Escola de Governo, “Democracia de iguais, mas
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diferentes”3 , onde a autora diz:  “Direitos humanos são aqueles direitos
comuns a todos os seres humanos, sem distinção de raça, etnia,
nacionalidade, sexo, orientação sexual, nível sócio-econômico, religião,
instrução, opinião política e julgamento moral, e que têm como
pressuposto óbvio o direito à vida”. Têm por base uma “dignidade
intrínseca a todo ser humano”.  Bem como Vera Regina, volta-sepa ra
os ideais da Revolução Francesa - “liberdade, igualdade e fraternidade”,
dizendo que cada termo corresponde a uma “geração” dos direitos
humanos. “A primeira geração, englobando os direitos civis e políticos e
as liberdades individuais, é fruto da longa marcha das idéias liberais....A
segunda geração, corresponde aos direitos econômicos e sociais -
basicamente vinculados ao mundo do trabalho.... A terceira geração,
entendida como o conjunto de direitos decorrentes do ideal da
fraternidade e da solidariedade... corresponde ao direito à
autodeterminação dos povos...”. Estes últimos incluem direito ao
desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente saudável e a um patrimônio
comum da humanidade. Diz ainda:

“Em termos de direitos universais, a liberdade corresponde aos
direitos e garantias para o exercício das liberdades individuais ou
coletivas; inclui o direito à integridade física e psíquica e os direitos
de expressão e organização política. A igualdade corresponde aos
direitos à igualdade diante da lei, mas também em relação a
necessidades básicas, como saúde, educação, habitação, trabalho
e salário justo, seguridade e previdência etc. A solidariedade, que os
franceses chamaram de fraternidade, corresponde ao direito e ao
dever de corresponsabilidade pela busca do bem comum, o que
implica participação na vida pública”.

As duas autoras salientam a presença de uma cidadania coletiva
neste momento de nossa história e da história da democracia.  Um
movimento coletivo que marcou os anos 60 foi o Movimento Feminista
que, ao mesmo tempo, denunciou a relação de desigualdade entre os
gêneros e iniciou uma luta por direitos iguais que continua se
desenrolando. O ano de 1975 foi considerado como o Ano Internacional

3 BORBA, FARIA e GODINHO (orgs). 1998. Mulher e política: gênero e
feminismo no Partido dos Trabalhadores. SP: Ed. Fundação Perseu Abramo.
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da Mulher pela ONU e foi realizada uma primeira conferência mundial
na cidade do México. Em 1985, tivemos a segunda em Nairobi e, em
1995, a terceira em Pequim. Tivemos na década de 90 dois encontros
internacionais sobre Mulher e Agricultura. No último, em 1998, Bill
Clinton decretou o dia 15 de outubro como o dia internacional da
mulher agricultora. Essas conferências tiveram o mérito de desencadear
pesquisas sobre a situação da mulher no mundo  e é sobre isso que
gostaria de lhes falar. As informações que trago aqui derivam de uma
publicação das Nações Unidas “The world’s women 1995: trends and
statistics” 4 .  Em um ou outro momento, juntarei dados de outras fontes.
No relatório da ONU, as informações estão classificadas em 5 tópicos
que nos interessam: população, casa e família;   saúde; educação e
treinamento; trabalho; e poder e influência.  Seguirei a mesma ordem.

1. População, Casa e Família

Há menos mulheres que homens no mundo, 98,6 mulheres para
cada 100 homens.  Na última vez que chequei esses dados brutos,
tínhamos aproximadamente 5 milhões e trezentos milhões de habitantes
- 2 bilhões e 600 milhões de mulheres e 2 bilhões e 700 milhões de
homens. Por que a diferença quando, a princípio, parece que a mulher
é mais favorecida? Os meninos pequenos morrem mais que as meninas
e, entre os idosos, as mulheres vivem mais. Porém, a taxa de nascimento
por sexo é relativamente estável : 93 a 96 mulheres para cada 100
homens. Esta diferença aumenta por causa da preferência que algumas
culturas dão ao nascimento de filhos homens, o que provoca infanticídio
de meninas; não registro oficial de seu nascimento; e uso de técnicas
que, ao permitirem conhecer o sexo da criança antes do nascimento,
favorecem o aborto seletivo. Este é, aliás, um dos perigos do
desenvolvimento de tecnologias que permitam induzir o sexo da criança
no momento da concepção ou conhecê-lo cada vez mais cedo antes do
nascimento. Uma demonstração de que este perigo é real, é que taxa de
mulheres para cada 100 homens decai entre famílias com muitos filhos,
mostrando a inaceitação de mais uma filha.

4 UNITED NATIONS. 1995. The world’s women 1995: trends and statistics.
EUA: United Nations Publication.
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O tamanho das famílias decresceu de 1970 a 1990 em várias partes
do mundo. A menor família encontra-se nos países desenvolvidos - média
de 2,8 pessoas. Na América Latina a média caiu de 4,7 pessoas por residência
em 1970, para 4,1. Há uma nítida tendência mundial ao controle da
natalidade. Outra tendência, esta acentuada nos países desenvolvidos, é a
de pessoas morando sozinhas. Por exemplo, tem-se na Dinamarca e na
Suécia uma proporção de 30% e 33% de casas com  uma só pessoa.

Um dado importante para ser levado em conta é o número de
famílias chefiadas por mulheres.  Ela é muito alta no Caribe - 35%.  Nas
regiões desenvolvidas é 24% e na América Latina, 21%. Esses fatos
diminuem o número médio de pessoas por residência, mesmo quando
não há queda  de fertilidade.

Com relação ao controle da natalidade, o Brasil está entre os
países que apresentam alta queda na taxa de fertilidade, mais de 40%
em 20 anos. Esta taxa era de 4,7 no período 1970-75 e baixou para 2,7
para 1990-95.  A título de comparação, temos os EUA com um aumento
de 2,0 para 2,1.  Esta briga as mulheres compraram sozinhas. Embora
não se possa negar um aumento da preocupação masculina em evitar
filhos, sabemos que a responsabilidade é deixada, principalmente, a
cargo das mulheres. Não houve, por parte do estado, políticas de
planejamento familiar importantes. Não se admira então que os dados
sobre aborto sejam tão reveladores. Marta Suplici, em seu artigo “Aborto:
história de muitas histórias” 5  diz que, no Estado de S. Paulo, em 1996,
foram praticados 242 mil abortamentos e foram realizados 462 mil partos.
O número de abortos é cerca da metade das gravidezes levadas a termo.
Em qualquer discussão sobre legalidade ou não do aborto, é preciso
levar em conta o quanto as mulheres estão sozinhas nesta luta para ter
somente os filhos que querem ou podem criar.  Enquanto as mulheres
de classe média e alta podem comprar contraceptivos e pagar
laqueaduras, as mais pobres não têm acesso a isso. Há alguns anos
atrás, num encontro de mulheres sobre fertilidade, ouvi depoimentos
de médicos dizendo de quantas mulheres procuram mil formas de fazer
laqueadura gratuitamente, pois o INPS não cobre este tipo de gasto.

Finalizando este item, mostraremos alguns dados para o Brasil.
Com o que comparar?  Decidi que com os EUA, dada a influência deste
país nas políticas sociais adotadas em toda a América.

5 BORBA; FARIAS e GODINHO (orgs.) 1998. Op. Cit.
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Quadro 1 – Casa, família e filhos

Fonte: ONU6

Quadro 2 – Países que permitem o aborto

Albânia, Austrália, Áustria, Belarus,, Bélgica, Bósnia-Herzegovina,
Bulgária, Canadá, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia e França, Grécia e Hungria, , Islândia, Itália, Japão, Latvia,
Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, República de Maldova,
România, Federação Russa, , Eslováquia, Eslovênia, Suécia,
Macedônia, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos, Iugoslávia,
Cabo Verde, Tunísia, Zâmbia, Barbados, Belize, Cuba, Armênia,
Azerbajão, China, Geórgia, Cazaquistão, Korea, D. People’s R.,
Kirguistão, Mongólia,  Singapura,  Tajikistan, Turquia, Turkmenistan,
Uzbekistan, Vietnã.

Obs. Os países em itálico estão com o nome em inglês.

2. SAÚDE

A questão da saúde difere entre homens e mulheres. Muito dos
riscos que as mulheres correm são consequências da gravidez, como
prolápso uterino e fistula obstétrica. Outras, como anemia, má nutrição,
hepatite, malária e tuberculose se acentuam com a gravidez.  Segundo a
Organização Mundial da Saúde – OMS – 20 milhões de abortos são
feitos anualmente sem controle médico. Destes 20 milhões, 90% são

 

Tamanho médio da família (1990) 

Mulheres chefes de família (%) 
Taxa de fertilidade (90/95) 
Uso de contraceptivo em mulheres casadas em idade fértil (%) 
Permissão para aborto 

 

6 Citaremos como fonte a própria ONU, embora este órgão tenha utilizado vária
outras fontes na elaboração das tabelas.
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praticados em países em desenvolvimento. A cada ano 70.000 mulheres
morrem em consequência de abortos mal feitos (Jornal da ciência, 28/
05/99).

Segundo a  OMS,  da meia-idade até o começo da velhice, a
principal causa de morte em mulheres é câncer e dos homens, doenças
do coração.  Depois dos 65 anos, a principal causa para os dois sexos é
coração.

A cada ano, mais de 150 milhões de mulheres engravidam. De
acordo com a OMS, 23 milhões delas (mais de 15%) desenvolvem
complicações que requerem tratamento especializado. Além disso, 12,5
milhões de gravidezes são complicadas por doenças como malária,
hepatite, tuberculose e diabetes. Estas complicações resultam na morte
de meio milhão de mulheres a cada ano. Ainda, 15 milhões de mulheres
desenvolvem posteriormente doenças relacionadas com a gravidez -
fístula obstétrica, anemia forte, inflamação pélvica, infecção na área
reprodutiva e infertilidade.  Estima-se que meio milhão de mulheres
morram todo ano por falta de cuidados adequados. Nos países em
desenvolvimento, a mortalidade materna é a principal causa de morte
de mulheres em idade reprodutiva. Dessas mortes, 25% é causada por
hemorragia, 15% por infecção , 13 % por aborto mal feito, 12% por
hipertensão e eclâmpsia e 8% por obstrução no parto.

Quadro 3 – Estimativas de mortalidade materna (1983 - 1988).

Fonte: ONU

Os contraceptivos permitem às mulheres controlar a reprodução
hoje em dia.  O principal motivo porque elas param de usá-los são
complicações na saúde. Esta causa foi muito mais comum que a falta de
acesso, desaprovação do marido, pressão ou crença religiosa.  Embora

Morte de mães (milhares) Mortalid
100.000

 

1983 1988 1983 

Países desenvolvidos 6 4 30 

América do sul 23 17 290 
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não seja essa minha área de pesquisa, que é mulher e trabalho
principalmente, fiquei surpresa com o uso de anticoncepcionais por
mulheres rurais, inclusive laqueadura, encontrada por uma orientando
minha, Alessandra Bueno De Grandi7 . Em conversas informais com
pessoas que têm família no meio rural, elas me comprovaram a presença
do controle da natalidade, apesar da grande influência da Igreja Católica.

Quadro 4 – Espectativa de vida ao nascer (anos) 1990-1995

Fonte: ONU

Quadro  5 – Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nascidos vivos)
1990/1995

Fonte: ONU

Quadro 6 – Uso de anticoncepcionais em  mulheres casadas em idade
reprodutiva (%)

Fonte: ONU

 EUA Brasil

Mulheres 79 69 

Homens 74 64 

 

EUA Brasil 

8 57 

 

 EUA Bra

Com qualquer método 74 66 

Com métodos modernos 69 57 
 

 

7  DE GRANDI, A. B. 1999. Relações de gênero nas famílias agricultoras
associadas a mini-usinas de leite no Estado de Santa Catarina. Dissertação de
mestrado defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Política/UFSC.
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Quadro 7 – Nascimentos atendidos por pessoal treinado 1986/90 (%)

Fonte: ONU

Quadro 8 –  Taxa de mortalidade materna (por 100.000 nascidos
vivos) 1990

Fonte: ONU

Quadro 9 –  Taxa de fertilidade de mulheres de 15 a 19 anos (por 100
mulheres) 1990-1995

Fonte: ONU

3. Educação e Treinamento

Com relação a uma escolaridade básica para mulheres com 15 e
mais anos, a taxa de alfabetização cresceu nas últimas décadas na maioria
dos países da América Latina e do Caribe e leste e sul da Ásia. Mas altos
índices de analfabetismo permanecem na África ao norte e na região do
Sub-Sahara; no sul da Ásia; e em poucos países do oeste da Ásia, da
Oceania e da América Latina e Caribe.  Altas taxas de analfabetismo são
sempre acompanhadas por grandes diferenças entre homens e mulheres.
Em países com muito analfabetismo, a diferença média é de 25% a mais
para as mulheres que para os homens.

EUA Brasil 

99 73 

 

EUA Brasil 

7 200 

 

EUA Brasil 

58 41 

 



236 SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.227-244, JAN./JUN. 2000

Há mais analfabetismo nas áreas rurais que urbanas. Os
agricultores dão várias razões para manter as filhas longe da escola:
medo de lhes dar muita liberdade; falta de certidão de nascimento;
necessidade de seu trabalho em casa ou nos campos; preferência por
investir recursos limitados nos filhos homens porque eles poderão dar
suporte aos pais quando velhos, enquanto as moças vão morar com a
família do marido e este controla todo seu rendimento; maiores
possibilidades de emprego e melhor salário para os homens;  e visão
tradicional do papel da mulher.

Quanto à frequência à escola secundária há dados interessantes.
Na América Latina e no Caribe, há 10% a mais de garotas que garotos
nas escolas. . Esse número é igual nos países desenvolvidos, leste e
sudeste da Ásia e Oceania. Há um pouco menos de meninas que meninos
nas escolas a oeste da Ásia e norte da África. Na região africana do Sub-
Sahara e ao sul da Ásia há bem menos meninas que meninos estudando.
Porém, maior escolaridade entre as mulheres nem sempre se reflete em
vantagens no mercado de trabalho.

Melhoras na educação feminina e queda na taxa de fertilidade
são variáveis que andam juntas.  As mulheres que estudam casam mais
tarde, têm menos filhos e são mais aptas a usar corretamente os
anticoncepcionais. Nota-se grande diferença entre a fertilidade de
mulheres que frequentaram pelo menos 7 anos de escola  e as que não
completaram o nível primário ( o relatório não fala de quantos anos
compõe-se o primário). No níveis baixos de escolaridade, a diferença
por anos de escola frequentados não tem significância.

Nos níveis mais altos de educação temos que há mais mulheres
que homens nos países desenvolvidos com exceção dos da Europa
Ocidental; na América Latina e no Caribe (neste último, a diferença é
acentuada, 140 mulheres para 100 homens); e na Ásia Ocidental. Na
Europa Ocidental temos 93 mulheres para 100 homens formados no
terceiro grau. Nas outras partes do mundo, sempre os homens são em
maior número. Os índices mais baixos são no Sub-Sahara na África e no
sudeste da Ásia (30 e 38 por 100).

A formação de 3o. grau não se reflete necessariamente em
melhores situações de emprego. Nos campos da saúde e educação, que
são bastante femininos, as mulheres são mais de 50% em muitos países,
mas a desigualdade aparece conforme se sobe nos níveis de hierarquia.
Nos cargos e salários mais altos, os homens predominam. Há um
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exemplo interessante:  no início dos anos 60, com a implementação da
“revolução verde”, foram criados 17 centros agronômicos de pesquisa,
5  na África, 5 na Ásia, 3 na América Latina e 4 em países desenvolvidos.
Como foi um trabalho com controle centralizado, há dados claros e seguros.
As mulheres tinham participação moderada nos níveis não científicos e
trainee, mas havia poucas na administração e no nível de pesquisador senior.
Dados mostram que nos países desenvolvidos , o número de mulheres e
homens que se formam em agronomia é quase o mesmo.

Quadro 10 – Alfabetização e educação formal

Fonte: ONU.
*- O dado se refere a um ano entre 1980 e 1984.

Não deixa de ser interessante nossa maior porcentagem de
mulheres como professoras universitárias. Embora esta não seja a única
explicação possível, no Brasil, podemos contar com o auxílio das
empregadas domésticas. Nos países desenvolvidos, há pelo menos um
período na vida das crianças que a mãe não tem ajuda alguma, o que
dificulta a construção de uma carreira.

Analfabetos de 15 a 24 anos em 1990 (%) Brasil 
Mulheres 9,8 
Homens 14,6 
Analfabetos de 25 e mais anos em 1990 (%)                       Brasil 
Mulheres 24,7 
Homens 22,2 

Número de pessoas que entraram no 3o. grau por cada 
100.000 habitantes em 1990 

Brasil 

Mulheres 1061 
Homens 1067 
Mulheres matriculadas por cada 100 homens Brasil 
segundo grau 116* 
terceiro grau  110 
Mulheres lecionando em Universidades 1990 (%) 41 
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4.  Mulher e Trabalho

Uma diferença fundamental entre os sexos é que, para a maioria
das mulheres, família e trabalho andam juntos e, para a maioria dos
homens, trabalho significa emprego assalariado que exige tempo fora
de casa.  As atividades de trabalho das mulheres não são bem captadas
pelas estatísticas oficiais, principalmente quando trabalham na
agricultura.  Homens e mulheres usam seu tempo diferentemente:
1.  As mulheres trabalham mais que os homens. Pesquisas feitas na

década de 80, principalmente em países desenvolvidos, concluiu
que em 13 países elas trabalham pelo menos 2 horas a mais por
semana que eles, sendo que o comum é de 5 a 10 horas; em 8 países,
a quantidade de trabalho foi igual. Só nos Estados Unidos as mulheres
disseram que trabalham menos, em média 3 horas por semana.

2. o trabalho doméstico não remunerado é o que mais ocupa o tempo
das mulheres. Na maioria dos países, as mulheres gastam a mais o
dobro do tempo em trabalho não pago que os homens.

3. o tempo de trabalho dos homens tendem a ser o mesmo durante sua
vida produtiva; o das mulheres varia bastante, dependendo da idade
dos filhos.

De meados da década de 60 a meados da década de 80, houve
uma diminuição no tempo de trabalho não pago das mulheres e aumento
do trabalho remunerado. Está havendo mudanças no sentido do casal
partilhar mais esses trabalhos.

Quanto à divisão do trabalho doméstico,  dois terços a três
quartos dele são feitos pelas mulheres nos países desenvolvidos. Na
maioria desses países, a mulher gasta 30 ou mais horas por semana
nesse trabalho, enquanto os homens gastam 10 a 15. Quanto às
atividades masculinas e femininas há um padrão. Os homens não fazem:
lavar roupa, limpar a casa, arrumar as camas ou passar roupa . As mulheres
quase não fazem reparos e manutenção na casa.  O que consome mais
o tempo das mulheres é a preparação das refeições e limpeza quando
não há filhos. Quando os há, é cuidar deles.  O tempo que as mulheres
levam para preparar uma refeição caiu de 1961 a 1992 de 90 minutos
para 60 minutos por dia.  O tempo que os homens levam cozinhando
subiu um pouco, de 15 a 20 minutos.  Das tarefas domésticas, a de que
os homens participam mais é no cuidado das crianças pequenas, em
média menos de 1 hora por dia. Quanto ao trabalho não pago, eles
contribuem mais fazendo compras e consertando coisas na casa.
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Quanto à maneira de gastar o tempo, há bastante semelhança
entre homens e mulheres quando são jovens e solteiros.  Porém uma vez
que casem ou coabitem, as coisas mudam e as diferenças de gênero
ficam nítidas.

Quanto aos países em desenvolvimento, as mulheres e as meninas
gastam 3 a 5 horas a mais por semana que os homens em trabalhos de
subsistência não pagos - buscar água e lenha, processar produtos
agrícolas - e 20 a 30 horas a mais em trabalhos domésticos.

Quanto à participação feminina na força de trabalho, ela cresceu
significativamente no mundo todo. As únicas exceções são a região
africana do Sub-Aahara e o leste da Ásia. As regiões de maior crescimento
são : países desenvolvidos com exceção da Europa Oriental; norte da
África; América Latina e Caribe;  e sul da Ásia. Os fatores que levaram
a este aumento foram: a) migração masculina, abrindo vagas para as
mulheres e forçando-as a ser chefes de família;  e b) queda na taxa de
fertilidade, o que permitiu às mulheres passarem menos anos ocupadas
com as crianças.

              Onde trabalham as mulheres?  Nos países desenvolvidos
(exceto Leste Europeu), América Latina e Caribe, a grande
concentração, cerca de 75%, está no setor de serviços. Temos alguns
dados para o Brasil no artigo de Hildete Pereira de Melo, professora da
Universidade Federal Fluminense, “Globalização, políticas neo-liberais
e relações de gênero no Brasil”8 .  Em todas as atividades econômicas,
houve um aumento da participação feminina. . De 1985 a 1995, a taxa
de ocupação passou de 33,42%para  37,95%. A taxa média de
crescimento ao ano da participação feminina foi de 3,68% contra 2,37%
do total de pessoas. Isto quer dizer que o número de mulheres
empregadas está crescendo mais que o de homens.  Comércio e
administração foi onde se deu a maior absorção de mulheres. O serviço
doméstico remunerado ainda é a principal ocupação das brasileiras, aí
estão quase 5 milhões delas.  Domésticas, trabalhadoras rurais e
comerciárias perfazem 46% da mão-de-obra feminina.  Depois temos as
áreas do ensino e da saúde.

Analisando os salários recebidos, temos que as mulheres recebem
menos que os homens. No ano de 1995, os salários das mulheres eram
40 a 50% do dos homens. Interessante é a situação das mulheres com

8 BORBA; FARIAS e GODINHO (orgs.). 1998. Op. Cit.
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diploma de nível superior. As com 1o. grau incompleto recebem 48% a
49% ( setor público e privado) do salário dos homens; 1o. grau completo,
de 52 a 58%; 2o. grau completo, de 53 a 62%. Até aí temos um crescendo.
No 3o. grau completo, o salário baixa para 50%. Como já vimos antes, a
maior participação feminina na força de trabalho veio acompanhada de
uma queda acentuada na taxa de fertilidade, menos de 2,7 filhos por
mulher em idade fértil.

  O desemprego atinge mais fortemente as mulheres. A Profa.
Hildete mostra que em 1991 a taxa de desemprego era de 4,79% para
os homens e 4,85% para as mulheres. A diferença é pequena. Em 1996,
temos 4,98% e 6,09%; no início de 97, passa-se para 5,38% e 6,53%.
Mostra, também, em que setores de atividade há maior participação
feminina (quadro 11 e 12).

Quadro 11 – Distribuição da população ocupada feminina por setores
de atividades no Brasil.(%)

Fonte: IBGE/PNAD, 1985 – 1995.

Setor de atividade 1985 
Agropecuária 16,03 
Extração vegetal/animal 2,11 
Indústria geral  11,73 
Construção civil 0,32 
Serviços industriais de util. Pública 0,38 
Comércio 9,90 
Transporte 0,46 
Comunicação 0,39 
Instituições financeiras 2,47 
Administração pública 13,85 
Outros serv. técnicos profissionais 1,54 
=  serviços prestados às empresas 1,54 
=  serviços de saúde e ensino 4,96 
=  serviços comunitários 1,51 
=  serviços de reparação e conserv. 0,15 
=  serviços de hospedagem e alimen. 3,15 
Outros serviços pessoais 28,39 
Outros serviços sociais 0,07 
Outros serviços distributivos 0,84 
Outros serviços auxiliares 0,21 
Total 100,0 

 



241SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.227-244, JAN./JUN. 2000

Quadro 12 – População ocupada por setores segundo o sexo (%)

Fonte: IBGE/PNAD, 1985 – 1995.

Voltando aos dados internacionais vemos que o Brasil não é
exceção. O desemprego feminino é mais alto na maioria dos países.
Também as mulheres encontram-se nas ocupações menos prestigiadas
em termos de status e salário.

Finalizando, voltamos à questão da cidadania com a participação
das mulheres em posições de decisão nos negócios e na política.

5. Poder e Influência

No mundo dos negócios, as mulheres nas posições de topo são
apenas 1 a 2% do número de homens.  Quanto à política, somente 24
mulheres foram eleitas chefes de estado desde 1990 (relatório de 1995).
Mas há progressos com relação à mulher e política.  Entre 1987 e 1994,
o número de países onde as mulheres não têm participação nos
ministérios caiu de  93 para 59. Em 1984, somente 3,3% dos ministros,

1985 
Setor de Atividade Homem Mulher Ho
Agropecuária 79,94 20,06 75,
Extração vegetal/animal 66,77 33,23 64,
Indústria geral  73,55 26,45 72,
Construção civil 98,18 1,82 98,
Serviços industriais de util. pública 85,69 14,31 78,
Comércio 68,21 31,79 61,
Transporte 95,14 4,86 94,
Comunicação 70,94 29,06 68,
Instituições financeiras 65,40 34,60 58,
Administração pública 47,22 52,78 42,
Outros serv. técnicos profissionais 65,51 34,49 59,
=  serviços prestados às empresas 72,65 27,35 73,
=  serviços de saúde e ensino 29,75 70,25 27,
=  serviços comunitários 50,49 49,51 44,
=  serviços de reparação e conserv. 97,90 2,10 96,
=  serviços de hospedagem e alimen. 60,58 39,42 55,
Outros serviços pessoais 14,06 85,94 14,
Outros serviços sociais 80,96 19,04 70,
Outros serviços distributivos 72,33 27,67 62,
Outros serviços auxiliares 84,03 15,97 71,
Serviço doméstico remunerado 6,43 93,57 6,8
Total 66,58 33,42 62
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no mundo todo, eram mulheres. Em 1994, esse percentual é de 5,7%.
Em 1987, 14 países tinham 15% de mulheres nos cargos sub-ministeriais
(segundo escalão).  Em 1994, tem-se 23 países. As mulheres estão mais
presentes no governo em cargos relacionados à área social e jurídica e
no Brasil, em 1998, temos 474 deputados homens e 39 deputadas
(7,6%) e 75 senadores e 6 senadoras (7,4%).

Maior participação política ainda não significa conquistas no
mercado de trabalho. A alta participação política das mulheres nos países
nórdicos não elimina uma considerável segregação quanto aos tipos de
emprego e níveis de salário.

Quadro 13 –  Mulheres eleitas Chefes de Estado ou Governo no
século 20 ( até 1994)

Fonte: ONU

Presidentes 
 
Argentina Isabel Martinez de Perón 19
Bolívia Lídia Gueiler 19
Haiti Ertha Pascal-Trouillot 19
Islândia  Vigdis Finnbogadóttir 19
Irlanda  Mary Robinson 19
Nicarágua  Violeta Chamorro 19
Filipinas  Corazón Aquino 19
Sri Lanka  Chandrika Bandaranaike Kumaratunga 19
Iugoslávia  Milka Planinc 19

 
 

Primeiras Ministras 
 
Bangaladesh  Khaleda Zia Rahman 19
Burundi  Silvie Kinigi 19
Canadá  Kim Campbell 19
Dominica  Eugenia Charles 19
França  Edith Cresson 19
Índia  Indira Ghandi 19
Israel  Golda Meir 19
Noruega;     Gro Harlem Brundtland 19
Paquistão  Benazir Bhutto 19
Polônia  Hanna Suchocka 19
Portugal  Maria de Lourdes Pintasilgo 19
Ruanda  Agathe Uwilingiyimana 19
Sri Lanka  Siramovo Bandaranaike 19
Turquia  Tamsu Ciller 19
Grã-Bretanha Margareth Thatcher 19
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Temos algumas informações importantes no artigo de Angela
Borba - “Legislando para mulheres” 9 . Houve avanços para as mulheres
no Brasil. A constituição de 1988, em seu artigo 5o., inciso I, diz “homens
e mulheres são iguais em direitos e obrigações”. Esta mesma constituição
“reconceituou a família, abolindo o pátrio poder e a figura de chefe do
casal, reconheceu a união estável, confirmou o divórcio, ampliou a licença
maternidade , criou o direito à licença paternidade, o direito à creche,
coibiu a discriminação da mulher no trabalho, criou direitos para as
empregadas domésticas e previu, ainda, a criação de mecanismos para
coibir a violência doméstica”. Com relação à violência doméstica, a
criação das Delegacias da Mulher foi um passo importante.

Quanto à participação política das mulheres no Brasil, ela vem
crescendo. Comparando as eleições às Câmaras Municipais de 1992 e
1996, enquanto o número total de vereadores cresceu 6,07%, o número
de vereadoras cresceu quase 10 vezes mais - 58,05%.

Entre dados otimistas e pessimistas, ficamos por aqui. Penso
que, no geral, as mulheres conquistaram muito espaço desde a década
de 60, quando se iniciou o movimento feminista. Talvez, por isso, haja
uma tendência entre as  mais jovens a considerar esse movimento como
algo superado. Mas é preciso ter cautela, pois não só tem muito ainda a
ser feito, com a história não é um processo linear. Em muitos países, as
mulheres vêm perdendo direitos já conquistados.

9 Id. Ibid.
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ABSTRACT

 The purpose of this paper is to demonstrate that women have not yet
reached equality towards men in important spheres of social life as family,
health, education, work and politics, forty years after the second wave
of feminism. The differences between female and male rights are
universal. Theses differences are found in rich and poor countries, in
democratic nations and in those where the political system is authoritarian
and also in every social class. The jobs done mainly by women are usually
underestimated. When a considerable number of women get to perform
a traditionally male profession, this activity loses status and the wage
goes down. In spite of this, there are important victories towards a
greater equality between men and women.

Key-words: gender, citizenship and sexual division of labour
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FALANDO SOBRE A MORTE EM UMA DAS
INTERVENÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL*

Luciana Sacoman Burke **

RESUMO

O trabalho é centrado em uma reflexão sobre a morte; resultado da
experiência profissional enquanto estagiária em Serviço Social no
Programa de Atendimento Domiciliar - DOM Unimed de Londrina,
junto a pacientes em estágio terminal.

Palavras-chaves: Morte; experiência profissional; atendimento
domiciliar; paciente terminal.

Introdução

“A única certeza da vida é a morte. Na morte, manifesta-se
o problema do desaparecimento do corpo físico do indivíduo

 e também de sua própria vida social. É o ser humano
confrontando-se com a sua finitude” (Barsa - 1999).

O trabalho desenvolvido tratará sobre a morte no contexto familiar,
ou seja, uma reflexão sobre o assunto e as dificuldades em se trabalhar com
a problemática. Essa dificuldade foi apresentada na experiência como
estagiário curricular em Serviço Social, na Unimed de Londrina,
especificamente no Programa de Atendimento Domiciliar - DOM.

* O presente artigo é uma revisão do trabalho apresentado à disciplina Estágio
Supervisionado em Serviço Social, em novembro de 1999, sob a orientação da
Professora Márcia Pastor.

** Aluna do 4º ano de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina e
estagiária da Unimed de Londrina.
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 A Unimed é uma organização econômico-social que, norteada
pela filosofia cooperativista busca ser líder e guia de mercado de
assistência médica privada na sua área de ação; propiciar à maior parcela
possível da população um serviço médico de boa qualidade,
personalizado. Agrega profissionais médicos para a defesa do exercício
liberal, ético e qualitativo de sua profissão. Busca propiciar um excelente
relacionamento com seus usuários; garantir através de normas a
qualidade de seus serviços. ( Memorial Unimed)

O DOM é considerado um benefício extra para seus usuários já
que não é referido como serviço contratual. O DOM teve seu início em
dezembro de 98 com uma demanda de 18 à 25 pacientes e atualmente
já atendeu cerca de 500 pacientes. Seus objetivos estão pautados na
promoção e manutenção da qualidade de vida, humanização no
atendimento, otimização de leitos e redução de custos. Para tanto,
agrega recursos técnico e pessoal especializado. O Programa dispõe de
uma equipe multiprofissional constituída por: médico coordenador,
enfermeiros, assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeutas,
auxiliares de enfermagem e cuidador. O Programa é destinado à pacientes
com patologias ativas, agudas ou crônicas, que não necessitam de
estrutura hospitalar. Com relação à demanda, temos predominantemente
pessoas idosas, com patologias crônicas e terminais, como por exemplo,
AVC, DPOC, ICC, Câncer.

O atendimento domiciliar é uma modalidade que vem sendo
retomada nas últimas décadas como alternativa na prestação de serviços
na área da saúde. É necessário assim uma reflexão sobre sua importância
e como o Serviço Social pode estar contribuindo com sua intervenção,
especialmente no que se refere aos pacientes em processo terminal.
Esta situação é então colocada ao estagiário como um novo desafio de
aprendizagem e experiência. A motivação para tal estudo é a de realizar
uma reflexão a partir da demanda oriunda da prática profissional.

A morte e o seu contexto:

 Aceitar e compreender a morte não são tarefas fáceis. Morte, do
ponto de vista físico, é o que ocorre quando cessa a vida de um indivíduo,
seja por causas naturais (senilidade), seja por motivos acidentais ou
causas externas (doenças). A morte é um fato considerado cheio de
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mistérios, e é daí que vem o estímulo para estudá-la, para refletir como
as pessoas a vêem e a aceitam. Segundo Scott (1993), à medida que as
pessoas lutam com o mistério da sua morte, descobrem o significado da
sua vida.

Se pararmos para pensar um pouco sobre este acontecimento
inevitável a qualquer ser humano, percebemos como é debilitante à
nossa consciência.  Ela poderá ser vista como um acidente, algo sem
muita razão de ser, e sem que tenhamos qualquer tipo de controle sobre
ela. Quando consideramos a morte como sendo simplesmente um
acidente, estamos ignorando o nosso próprio trajeto de vida. O
desconhecido nos traz receio, medo, temor, e quando começamos a
nos familiarizar com este desconhecido, tudo se torna mais fácil. Assim
é com a morte. O que acontece conosco contribui para o nosso
aprendizado.  Nada nos ajuda a aprender tanto quanto a morte, pois
aprendemos melhor quando temos um prazo final. Há uma frase de
domínio popular que diz: “Durante toda a vida, temos de continuamente
aprender a viver, e - o que pode causar mais espanto - temos de aprender
a morrer”.

O medo da morte, segundo Scott (1993), está ligado ao
narcisismo. Nada ameaça mais nosso apego narcisista a nós mesmos e
a nossa auto-imagem do que a consciência da nossa destruição.
Portanto, é perfeitamente natural que tenhamos medo da morte. Quanto
mais deixamos a morte de lado, mais ela se aproxima. Quanto mais
adiamos o ato de encarar nossa morte, mais assustadora se torna nossa
velhice. Quanto mais nos dedicarmos a diminuir nosso narcisismo, mais
descobrimos que não só teremos menos medo de morrer como também
teremos menos medo de viver.

 Ao tentar banir a morte do cenário da vida, ela opera um processo
de medo e angústia.  Elisabeth Kubler Ross (1977), uma psiquiatra
suíço-americana, aborda em seus estudos sobre pacientes terminais, os
cinco estágios que as pessoas moribundas atravessam com relação à
morte, e que ocorrem na seguinte ordem: negação - quando o enfermo
nega a sua morte, e ignora o diagnóstico; raiva - vem quando percebe
que não há mais como negar sua condição; barganha - revolta e
outros sentimentos como a inveja, tendo a expectativa de que possa
reverter o seu quadro, fazendo até promessas a Deus em troca da cura;
depressão - quando começa a ver realmente sua condição e que não
há mais o que fazer, caindo assim em depressão, agravando seu estado
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de saúde, apresentando remorso do que deixou de fazer, sentindo-se
derrotado e impotente; aceitação - fisicamente o paciente sente-se
mais debilitado, quer ficar só e dormir, mas emocionalmente está melhor.
Neste último estágio é quando o doente absorve a idéia de que irá
morrer. Os familiares e amigos atravessam exatamente os mesmos
estágios, precisamente na mesma ordem.

A morte de uma pessoa querida provoca sofrimento ainda maior
quando agravada por circunstância como a surpresa, a violência ou a
idade precoce. Como lidar com a morte? Não há obviamente respostas
fáceis. Mas com certeza ignorá-la, sufocar as lágrimas, abafar o luto é a
pior maneira, segundo a psicóloga Maria Helena Bromberg (apud
OYAMA, 1999) coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenção
sobre Luto, na Pontifícia Universidade Católica - PUC de São Paulo.

Apesar de grandes evoluções no decorrer das décadas, tanto
econômicas, como cultural e social, temos infelizmente em destaque,
doenças para as quais a ciência ainda não encontrou a cura, como por
exemplo o Câncer e a Aids. A cada dia elas fazem novas vítimas, não
sendo possível realizar quase nada.  Simplesmente alivia-se a dor e
aguarda-se o óbito do paciente. Inicia-se assim uma nova etapa para o
paciente e para a família - a aceitação de um tratamento sem cura.

Para diversos autores, as mortes ou doenças graves cujas vítimas
estão na plenitude da vida são as que provocam maior ruptura na família,
pois deixam uma lacuna no funcionamento desta que é difícil ou
impossível de preencher como por exemplo, a morte de um pai com
filhos ainda pequenos. Em contrapartida, as mortes que causam mais
estresse nas famílias, sem dúvida, são aquelas em que o paciente sofre
de uma doença prolongada, pois elas jamais estão seguras, nunca sabem
o curso em relação à doença. Momentos de esperança são desfeitos
com o medo a todo instante da morte.

 Ver um membro da família morrer de dor esgota totalmente os
demais, mesmo aqueles que se esquivam de participar do processo (como
por exemplo, filhos que se mantém à distância justamente para não
sofrerem). O apego à esperança e à fé é muito grande neste período.
Conforme Scott (1993), ao se reconhecer e encarar a importância da
morte, as pessoas que se tornam religiosas podem de fato se tornar as
mais corajosas, pois acreditam na imortalidade da alma, aonde o espírito
irá para um lugar melhor. Segundo estudos, ter fé diminui a dor. O
apego em algum tipo de sobrevivência espiritual é consideravelmente
elevado entre os moribundos.
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A morte é vista de acordo com a cultura dos diversos povos.
Kubler Ross (1979) trata do ponto de vista dos índios, dos judeus, do
budista, do hindu a respeito do assunto, pois cada um destes povos
possui rituais e visões diferenciadas sobre o fim da existência física.

Doris Rinaldi (1996) relata que desde o tempo paleolítico
(período da pedra lascada), o homem já começa a esboçar a diferença
de atitude diante de um cadáver e de outros objetos, numa tentativa de,
ao ritualizá-la, domesticar a morte. Outros exemplos culturais em relação
à morte são vistos no ocidente, onde se enterrava os mortos/doentes
antes que exalassem os últimos suspiros, como ocorreu com os leprosos
que eram considerados socialmente mortos.

Fazendo uma analogia, hoje este fato infelizmente se repete com
os portadores de HIV que são submetidos a um processo de exclusão e
discriminação em sociedade. É o que Lévi Strauss (apud RINALDI,
1996) considera “morte simbólica”, acarretada pela exclusão, já que a
morte também destrói um ser social, não apenas um corpo físico.

Antigamente, a morte ideal era previsível, provocada por doenças
prenunciadas. O moribundo recebia visitas em seu leito, era cercado
pela família e manifestava seus últimos desejos. Sentindo a morte
próxima, tomava suas providências (alguns até sobre seu próprio
funeral). Nesse mundo familiarizado com a morte, acreditava-se que os
mortos dormiam e o leito era o lugar da morte.

A mudança que tirou a morte do espaço público começou a
acontecer no século XIX devido transformações sociais e avanços da
medicina.  Philippe Áries, historiador francês e um dos maiores
estudiosos sobre o comportamento humano perante a morte, neste
sentido alega: “Avanços em matéria de conforto, privacidade e higiene
pessoal tornaram as pessoas mais sensíveis. Nossos sentimentos não
toleram mais as visões e os cheiros que até o século XIX eram parte do
cotidiano, juntamente com o sofrimento e a doença. No decorrer do
século XX, a morte silencia”. (apud OYAMA, 1999).

Na década de 50, a morte passa para os domínios das UTIs,
tornando-se asséptica e invisível. O homem moderno vive como se
jamais fosse morrer. Evitava-se falar no assunto. Imerso ao progresso,
ele perdeu o sentido da morte. Sua trajetória se dirige ao infinito, numa
constante busca de novas experiências que trazem implícita a idéia de
que a vida não deveria ter fim. A bioquímica demonstra claramente essa
busca incessante, formulando novas medicações e cosméticos que
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evitam o envelhecimento (traço explícito que demonstra aproximação
do fim), que amenizam e curam cada vez mais. Apesar de toda evolução,
o fato será inevitável, a morte é intrínseca à vida.

O mundo passa por um processo de transição demográfica,
especificamente os países considerados subdesenvolvidos.  O avanço
da medicina, biologia e química, acarreta uma melhoria nas condições
de vida da população através de medicamentos, exames e tratamentos
mais eficazes, prolongando a vida das pessoas. Levamos ainda em
consideração a redução das taxas de fecundidade devido aos métodos
contraceptivos, aos meios de comunicação e à inserção da mulher no
mercado de trabalho. Tais alterações provocam um processo de transição
demográfica, especificamente, nos países considerados em
desenvolvimento. A somatória do aumento da expectativa de vida e
queda na fecundidade leva ao envelhecimento da população. Em um
período de 75 anos (1950 - 2025), há uma estimativa de os maiores de
60 anos no Brasil crescerem 1514,3% (Corrêa, 1996). Será necessário
assim redefinir novas necessidades para possibilitar melhor qualidade
de vida a esta população.

A necessidade de algum tipo de atenção especial, no que se
refere aos cuidados das pessoas, com tipos específicos de doenças (tais
como infecto-contagiosas, crônicas, etc), foi ganhando importância no
decorrer de cada época. Surgem e se desenvolvem as instituições
hospitalares para pessoas que deveriam ser vigiadas e isoladas, devido
as doenças contagiosas. Iniciam-se questionamentos com a intenção
de valorizar o âmbito familiar e o comunitário para atendimentos, visando
não só a doença, mas o doente como um ser dotado de sentimentos,
angústias e expectativas.

A tendência da desinternação hospitalar é assumida como
pressuposto das políticas públicas de saúde em vários países, dando
origem aos programas que viabilizam o atendimento domiciliar. Nos
EUA, milhões de pessoas utilizam-se deste tipo de serviço em saúde. A
experiência bem sucedida neste país fez com que outros adotassem o
modelo, que dentre muitas vantagens, proporciona uma considerável
redução de custos.

Antigamente, com a inexistência de locais apropriados para os
doentes (sem hospitais ou qualquer outro tipo de serviços nesta área),
era o médico e a família que realizavam os cuidados na própria casa do
moribundo Volta-se ao tempo em que o paciente é atendido e tratado
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em casa, principalmente os portadores de patologias crônicas e em
estágio terminal que, com certeza, se não estivessem em atendimento
domiciliar estariam hospitalizados.

Com as mudanças nestes métodos de atendimento em saúde,
foram comprovados que os cuidados com as pessoas graves e
terminalmente enfermas em casa, tanto o doente quanto a família
apresentaram-se melhores emocionalmente do que aquelas que deixaram
os doentes no hospital. Comprovou-se também que, quanto mais tarde
no ciclo de vida, menor é o grau de estresse associado à morte. Achamos
que na velhice teremos vivido tudo, e assim morremos digna e
tranqüilamente. Mas as estatísticas indicam que a morte na velhice está
mais sujeita a doenças cardiovasculares e ao câncer. A morte de pessoas
idosas também não deixa de acontecer sem estresse, pois até chegarem
ao óbito ficam debilitadas, dependentes e muitos agonizando, alterando
todo o ciclo de vida da família.

Com relação ao Brasil, podemos citar iniciativas públicas mas
pouco divulgadas a partir de 1919, no que se refere a esta modalidade
de atendimento em residência. Não iremos nos prender em detalhar o
histórico no Brasil, pois a finalidade é a de relatar a intervenção vivenciada
no Programa de Atendimento Domiciliar - DOM Unimed de Londrina.

Os pacientes procedem de hospitais ou consultórios. Devem ser
usuários da Unimed, não estarem em carência contratual e residirem em
Londrina ou Cambé. Em internamento hospitalar, o paciente é visitado
por um assistente social da Unimed que intermediará para a auditoria
médica possíveis candidatos. Contatado ao médico responsável, este
dará o parecer em relação às possibilidades do paciente ir para casa. Em
seguida prescreve um plano terapêutico e encaminha ao DOM via fax,
sendo necessário uma antecedência mínima de 48 horas para
organização das escalas de visitas, compra e seleção das medicações
prescritas, etc. Após ser verificada a questão burocrática pelo setor
administrativo, o pedido é encaminhado ao assistente social que entrará
em contato com a família, agendando um horário para visita.

O assistente social e a enfermeira do Programa realizam uma
avaliação através de critérios para inclusão. É obrigatório para tal
atendimento: um responsável (geralmente o titular do contrato, que
assinará um termo de responsabilidade declarando-se ciente de possíveis
gastos, autorizando o atendimento dos profissionais e dos procedimentos
as serem realizados); um cuidador; estrutura física adequada; família
com boa aceitação e envolvimento no atendimento.
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Cuidador é a pessoa que realizará os procedimentos orientados
pela equipe do atendimento. É com ele que a equipe trocará informações
sobre o quadro clínico do paciente.  Poderá ser um membro da família
ou alguém contratado. Ele é considerado parte integrante da equipe.

As visitas de enfermagem são programadas, mas há plantão 24
horas para casos de emergências. O Serviço Social realiza as visitas
prestando um apoio psicossocial, avaliando participação do cuidador e
da família, envolvimento, satisfação e segurança no atendimento,
preparação para alta e trabalho educativo/preventivo (muitas vezes é
necessário trabalhar até mesmo com a questão do ambiente físico em
que o paciente ficará, adaptando algumas estruturas necessárias).

Neste novo contexto em relação à morte, ou seja, ela saindo dos
hospitais e retornando para os lares como antigamente, é imposto um
desafio aos profissionais que atuam na área da saúde, como os
assistentes sociais.  O profissional de Serviço Social além de ter um
trabalho voltado diretamente ao paciente terá também para com aqueles
que pertencem à vida do paciente, em especial à família pois esta terá
momentos cruciais na evolução da doença. Assim como o paciente, a
família deverá ajustar-se a um novo estilo de vida, com necessidades,
cuidados e atenção especial. Muitos membros deixarão de fazer suas
atividades cotidianas para disporem ao doente 24 horas, em estado de
prontidão.

Em muitos pacientes é diagnosticada, além da doença, a
depressão, ocasionada pela negação da patologia, pelas limitações
impostas pelo processo e etc. A família encontra-se impotente para
aliviar o sofrimento do doente, recorrendo assim aos profissionais que
deverão estar capacitados e preparados para corresponderem aos anseios
e expectativas desta. Deverá ser um dos objetivos destes profissionais,
o aperfeiçoamento, uma busca constante  de embasamentos teóricos
sobre a problemática. Não podemos deixar de ressaltar também a
importância com relação às trocas de experiências profissionais, seja no
próprio Programa ou em outros existentes, além de excepcionalmente,
aprender com a família e o paciente.



253SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.245-258, JAN./JUN. 2000

Experiências vivenciadas no DOM

O assunto abordado anteriormente foi aguçado quando em
contato com pacientes internados nos hospitais credenciados pela
Unimed em Londrina ou em acompanhamento pelo Programa DOM.
O setor de Serviço Social na Unimed desenvolve um projeto de visitas
hospitalares aos usuários hospitalizados, como já citado anteriormente.
O assistente social mantém-se como o elo entre Unimed - usuário -
prestador. Ao iniciar o estágio em setembro de 98, sentimos algumas
dificuldades com relação aos pacientes hospitalizados que, visitados,
em seguida iam a óbito. Numa tentativa de ler textos sobre a morte não
foi possível prosseguir, pois era impossível tratar a morte com tanta
naturalidade como os autores a retratam. Como chegar para uma esposa
à beira de um leito, chorando o estágio terminal de seu marido e dizer a
ela que a morte é natural?

Continuamos a defrontarmo-nos com a morte nos hospitais,
mas sempre como um acontecimento “indireto”, já que não tínhamos
muito contato com os pacientes e com seus familiares, pois a maioria
desses pacientes encontrava-se em UTIS, inconscientes. Em atuação
no DOM, observamos um índice elevado de pacientes terminais em seu
quadro de diagnósticos. Deparamos assim com outro tipo de situação,
pois realizamos visitas domiciliares a eles e seus familiares.

Voltamos ao tempo que é possível proporcionar atendimento ao
pacientes e à sua família, longe da frieza hospitalar, mas no aconchego
e tranqüilidade do lar, perto de seus pertences, do carinho e atenção
dos amigos, levando-se em consideração o fato de evitar que o doente
fique exposto a infecções hospitalares.

Nos meses de setembro e outubro (1999) tivemos a título de
exemplificação19 pacientes com diagnósticos graves e crônicos. Dos
19 pacientes, 14 eram portadores de câncer e 05 foram a óbito. Observa-
se uma maior preocupação médica com o doente e não especificamente
com a doença. No hospital a atenção é voltada para a doença, já que a
rotina e a demanda, principalmente em hospitais de médio e grande
porte, não permitem muita atenção ao doente como um todo. A família
tem horários limitados, acomodações inadequadas para acompanhantes,
a enfermagem realiza cuidados em horários marcados ou em casos de
emergências e o médico em suas visitas de rotina, muitas vezes, não
pode dar uma atenção adequada.
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Ao encaminhar pacientes para o atendimento domiciliar, além
de vantagens como liberar leitos e reduzir custos, o médico estará
poupando o doente, especialmente aqueles que em certo grau da doença,
nada pode ser feito para regressão desta, apenas amenizar a dor e
proporcionar maior comodidade e qualidade nos cuidados para com o
paciente terminal.

Devido ao alto índice de pacientes com câncer, foi-lhes dado
maior prioridade nas escalas de visitas domiciliares por parte das
assistentes sociais sendo que, essas visitas deveriam ser direcionadas
para favorecer ou ampliar a aceitação da família no que se refere ao
óbito. Gradativamente fomos incumbidas de realizar visitas para esses
pacientes. A dificuldade intensificou-se, pois percebemos que não
possuíamos nenhum embasamento teórico para lidar com essas situações
da relação paciente - família - morte. Retornamos então a estudar os
textos anteriormente recomendados, agora buscando uma relação teoria/
prática. Vivenciando esse processo, começamos a perceber que a maioria
das famílias, como tratou Kubler, num primeiro momento negam a
doença; outras, em estágio mais avançado, aceitam. Estas são mais
acessíveis para se trabalhar com a morte do ente querido.

Comparando um caso de negação com o de aceitação, observa-
se que quando há aceitação a família está mais equilibrada
emocionalmente, assim como o paciente. Juntos, querem aproveitar ao
máximo o tempo que ainda lhes restam, e dentro do possível, a família
proporciona ao doente todos os seus desejos. Em depoimentos de alguns
familiares após a morte, percebemos que apesar de terem perdido um
ente querido, alegam que foi melhor para todos, pois o sofrimento foi
cessado para o paciente e a família encontrava-se esgotada (em todos
os sentidos, até financeiramente). Sentem-se tranqüilos, alegando que
todos os desejos do doente foram realizados.

Segundo Kubler (1979), não há uma forma mágica para lidar
com essas situações. Segundo ela, nos trabalhos interdisciplinares
desenvolvidos, o assistente social é uma peça importante e intrínseca
da equipe, já que eles devem ter recursos suficientes para cuidar de
todas as necessidades do paciente moribundo e de sua família. O
assistente social intervém em dimensões outras como o contexto familiar,
social, econômico, cultural, viabilizando a inserção do homem em relação
ao meio, levando em consideração sua história de vida, isto é, seu
passado.
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Questionamo-nos: como trabalhar com uma família que tem
um paciente terminal em casa? Kubler coloca que em primeiro lugar é
importante que o profissional faça a família trazer à tona suas
necessidades e anseios. Prevenir situações de estresse pode ser um dos
caminhos mais adequados na intervenção profissional. Assim, o paciente
e a família perceberão que você realmente se preocupa com eles e ficarão
mais à vontade, seguros e capazes de compartilhar seus próprios
sentimentos. Concordamos com este ponto de vista da autora, pois
para intervir numa dada realidade, primeiramente temos que conhecê-
la e investigá-la, podendo direcionar ações com o objetivo de contribuir
para maior interação/comunicação entre família - paciente - profissional.
Muitas vezes, é fundamental para o paciente e para a família serem
ouvidos, terem segurança  de tudo o que está sendo realizado no processo
de tratamento; exporem todos os seus anseios e angústias, tendo os
sofrimentos possíveis aliviados.

O profissional estará fazendo parte de uma fase difícil e
angustiante para o paciente e sua família. É um momento delicado de
intervenção. A morte é um ato cultural, como destacaram outros autores.
Portanto, é preciso “sentir” como a família está encarando a situação,
como agem diante deste contexto e quais as dificuldade e necessidades
que estão apresentando.

 Outro fator que devemos levar em consideração é a necessidade
do profissional trabalhar seus sentimentos, já que eles são inerentes a
qualquer ser humano. Em certos casos, com o passar do tempo, a família
e o paciente naturalmente criam um certo vínculo, decorrente da
confiança conquistada anteriormente. Somos seres racionais e dotados
de subjetividade. Em diversas situações, o aspecto emocional prevalece
ao racional. Entendemos que não há como negar nossos sentimentos
nos momentos de intervenção profissional, precisamos “administrar” os
sentimentos e emoções, por mais difícil que isto seja. Exemplificando,
ficarmos emocionados muitas vezes perante situações presenciadas nas
visitas domiciliares. Externar nossas emoções, chorar ou indignarmo-nos
só será possível em um momento posterior, distante da família e do paciente.

Observa-se que há uma troca de experiências, há uma situação
de aprendizagem constante nesta relação paciente - família - profissional,
pois se percebe que cada sujeito neste contexto tem algo a contribuir
para o crescimento do outro.

Assim, vê-se um círculo de ações imposto ao assistente social,
pois para trabalhar com a morte, ele primeiramente deve trabalhar
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consigo a questão. Seria insuportável para o profissional que não aceita
a morte, chegar a beira de um leito de um paciente moribundo. É algo
muito complexo para todos nós lidarmos com o fim de uma existência
física, de alguém que construiu uma vida, que fez parte de uma história.
Um ser que está deixando uma família, filhos, netos, companheiro. Mesmo
dispondo de todos os recursos necessários, seja financeiro ou emocional, o
que fica a este paciente é apenas um destino sem volta - a morte.

Conclusão

Por intermédio desse trabalho foi possível refletir sobre o tema
em pauta, oriundo das dificuldades e anseios acarretados pela
experiência prática da aprendizagem profissional. Não tendo
anteriormente um embasamento teórico sobre o assunto, o
desenvolvimento desse trabalho permitiu um estudo aprofundado e
direcionado teoricamente para tal dificuldade. Fica cada vez mais clara
a necessidade tão conhecida de ter-se uma relação teoria/prática e esta
tem sido possibilitada pelo estágio curricular.

É fundamental para o estagiário, assim como ao profissional,
conhecer a realidade a ser trabalhada para poder intervir de acordo com
as necessidades apresentadas pela demanda. Nossa expectativa é o de
aprofundarmo-nos no assunto e poder contribuir através de ações
práticas neste contexto.

Observamos no desenvolver deste trabalho uma ausência de
material sobre o tema. Apesar de haver um índice elevado de assistentes
sociais atuando na área da saúde, não encontramos bibliografias
suficientes e adequadas para contribuir com a ação profissional. Será
com certeza um novo desafio imposto para o profissional do novo século,
já que há uma transformação no direcionamento de ações ao assistente
social. Como refere Silva (1996), são poucas as profissões que inseriram
uma diversidade tão grande de temáticas em suas intervenções como é o
caso do Serviço Social. Não estamos perdendo nossa identidade profissional,
caminhando sem rumo. Estamos conquistando novos espaços através de
uma realidade que exige profissionais com ampla formação cultural e
múltiplas habilidades. Silva ainda coloca (1996,) que: “uma interessante
tendência quanto a possíveis novas formas de ocupação profissional para
assistentes sociais refere-se ao problema da qualidade de vida e da
preservação do meio ambiente”.
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Citamos esta frase para exemplificar claramente que isto já ocorre
em nosso meio profissional como é o caso da inserção do assistente
social em programas de qualidade de vida como o Programa de
Atendimento Domiciliar - DOM Unimed de Londrina e outros pelo
Brasil; contratação para atuarem em recursos humanos de empresas e a
mais nova e comentada função - assistentes sociais recrutados por
serviços funerários, onde devem aprender até a realizarem visitas de
luto.

Apesar de haver uma vasta e complexa bibliografia sobre qualidade
de vida, podemos definir de forma objetiva que, qualidade de vida é o
estado em que a pessoa considera-se estar bem, eliminando do seu cenário
cotidiano o que considera ruim. É a busca de equilíbrio entre os estados
físico, biológico, espiritual, social, psicológicos do homem.

Esse trabalho não só permitiu um aprendizado profissional como
também de ordem pessoal, já que a morte está presente nos dois âmbitos
da vida. Como aprendizado profissional, destacamos a morte referida
ao processo cultural, onde devemos direcionar nossas ações conforme
as dificuldades e costumes apresentados pela família e pelo paciente,
não havendo assim uma receita em como lidar com tal situação.
Pessoalmente, fez-nos refletir sobre a vida: somos finitos, temos um
prazo e muitas vezes nos esquecemos disto, ou seja, devemos aprender
a viver, principalmente dando muito mais valor a tudo e a todos que
estão a nossa volta, o que não será mais possível a muitos, principalmente
para aqueles que se encontram limitados, com um prazo final, por
intermédio de uma doença.

ABSTRACT

The work us centered on a reflection about death; result of the
professional experience while trainee of the Social Service on the
Program of Domestic Attendance - DOM Unimed of Londrina, with
patients in terminal stages.

Key words: Death; professional experience; domestic attendance;
terminal patient.



258 SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.245-258, JAN./JUN. 2000

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARNEIRO, Terezinha Féres. Família: Diagnóstico e Terapia.  Petrópolis (R.J):
EditoraVozes, 1996.

CARTER, Betty e Mc Goldrick, Monica. As mudanças no ciclo de vida familiar.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

CORRÊA, Antônio Carlos. Envelhecimento, depressão e doença de Alzheimer.
Belo Horizonte: Health, 1996.

ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA DO BRASIL. Publicações Ltda. Barsa
Multimídia,  1998.

MEMORIAL UNIMED 25  anos. Unimed do Brasil. Cartaz Editorial Ltda.
São Paulo, 1992.

OYAMA, Thaís. O duro exercício do Adeus. IN: Revista Veja: São Paulo, 1999.
P.p.78  Publicação em 06/10/99.

RINALDI, Doris. A finitude humana: algumas reflexões sobre o tema da morte.
In: Serviço Social e Sociedade nº 51.Editora Cortez, 1996.

ROSS, Elisabeth Kubler. Perguntas e respostas sobre a morte e o morrer São
Paulo: Martins Fontes e Editoras, 1979.

________. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: EDART, 1977.

SCOTT, Peck M. Questões da Morte e do Significado.In: Prosseguindo na
Trilha  Menos Percorrida. Rio de Janeiro: Imajo, 1993.

SILVA, Ademir Alves da. A profissão de assistente social no liminar do novo
século. Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC -
São Paulo,1996.



259SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.259-274, JAN./JUN. 2000

O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA IGREJA
CATÓLICA NO MUNICÍPIO DE

LONDRINA (1934 - 1957)1

Claudia Neves da Silva

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo traçar as origens históricas da Igreja
Católica no município de Londrina e seu processo de consolidação até
o ano de 1957, quando da instalação da diocese e chegada do 1º bispo
à cidade; buscando, assim, compreender a influência desta instituição
religiosa no cotidiano dos cidadãos londrinenses.

Palavras-chave:  Igreja Católica, Desenvolvimento Econômico,
Questão Social.

Atualmente, vivemos em uma época de grandes descobertas
tecnológicas, com os computadores nos substituindo em diversas tarefas,
controlando e determinando nossas funções cotidianas, como os satélites
precisos, os carros inteligentes, as máquinas dos bancos, dos mercados, até
mesmo os botões da televisão, do vídeo cassete e do micro-ondas;
descobertas que provocam mudanças nos relacionamentos humanos, na
relação capital e trabalho, e mesmo entre Estado e sociedade.

No que se refere à Igreja, mais especificamente a Igreja Católica,
poucas alterações sofreu no tocante ao seu poder de interferência na
vida privada, social, cultural e mesmo política de nossa sociedade – o
mesmo não podemos afirmar quanto ao seu discurso simbólico. Basta
nos determos no cotidiano das cidades, quando notamos a sua presença
em pequenos ou grandes detalhes, como adesivos nos carros, outdoors,

1 Este artigo é uma versão parcialmente modificada do primeiro 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.



260 SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 2, N. 2, P.259-274, JAN./JUN. 2000

programas próprios de televisão e rádio, campanhas com forte apelo
popular, como a campanha contra a lei do aborto ou o apoio ao
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra.

Particularmente no município de Londrina, sua presença e poder
é visível seja nos meios de comunicação (rádio, televisão ou jornais),
seja nos discursos daqueles que detêm cargos na administração pública.
E foi a partir destas observações do cotidiano londrinense, que uma
indagação nos veio à mente: afinal, desde quando a Igreja Católica está
presente na história da cidade de Londrina, participando das decisões e
ações coletivas e ou individuais de seus cidadãos?

Para responder a esta indagação, objetivamos neste artigo
conhecer as origens do poder de influência da Igreja Católica no
município, traçando sua trajetória histórica desde 1934, quando surgiu
o primeiro templo católico, até 1957, quando foi nomeado o primeiro
bispo para Londrina, deixando a cidade de ser subordinada à diocese
de Jacarezinho, município distante, para tornar-se também uma diocese.

Elaboramos nossa pesquisa a partir de diferentes fontes, como
entrevistas com membros antigos da Sociedade de São Vicente de Paulo,
leitura e análise de relatórios deste movimento católico e de um texto
mimeografado de 1975, escrito pelo padre Carlos Probst 2 .

A fundação da cidade de Londrina

A cidade de Londrina, localizada no norte do Estado do Paraná,
não nasceu por acaso ou espontaneamente, mas a partir dos interesses
de investidores ingleses que, segundo os especialistas que tratam do
tema3, já conheciam a riqueza natural da região e para cá se deslocaram
com o objetivo de empreender um projeto econômico. Sua emergência
e colonização, ocorrida a partir do final da década de vinte, se trouxe
riquezas para alguns, também trouxe miséria para muitos.

2 Esse religioso chegou à Londrina quando da fundação da primeira paróquia,
tendo trabalhado na mesma desde o final da década de 30.

3 ADUM, SMS. Imagens do progresso: civilização e barbárie em Londrina –
1930 – 1960 Dissertação de Mestrado. UNESP, Assis, 1991; ARIAS NETO,
JM. O Eldorado: Londrina e o norte do Paraná – 1935 – 1975. Dissertação de
Mestrado. USP, São Paulo, 1993; JOFFILY, J. Londres – Londrina. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1985. 160p. Há outros autores abordando este tema.
Entretanto, para elaboração do presente artigo, utilizamo-nos destes somente.
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A Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), subsidiária
da empresa inglesa Brazil Plantations Syndicate, foi fundada em 1924,
com o objetivo inicial de cultivar o plantio de algodão na região norte
do Paraná. Em 1925, a CTNP adquiriu do governo paranaense 8.470
km de terras com a justificativa de iniciar a produção desta cultura.
Decorridos 4 anos, em 1929, uma equipe de técnicos partiu da cidade
de Cambará e chegou ao local onde deveria fundar o posto central que
iria concretizar o objetivo inicial da Companhia, que era cultivar o plantio
do algodão.

Londrina surgiu assim, como o primeiro posto de colonização,
avançando e expandindo a fronteira agrícola por todo o norte
paranaense, pois até então esta fronteira limitava-se aos núcleos de
Jacarezinho, Cambará, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Andirá,
Bandeirantes e Cornélio Procópio, o chamado Norte Velho. Com a
chegada de novos proprietários (fazendeiros e imigrantes), uma nova
área passou a ser colonizada, sendo denominada Norte Novo, a qual
abrangia as cidades de Londrina, Maringá, Apucarana, Arapongas, Nova
Esperança, Paranavaí, Porecatu e Jaguapitã.

Porém, já em 1931, a CTNP deixou de lado este projeto e iniciou
o loteamento das terras compradas. Os lotes foram sendo adquiridos
por proprietários que, em suas pequenas e médias propriedades rurais,
desenvolviam culturas voltadas para a própria localidade e região,
possibilitando o rápido desenvolvimento econômico e demográfico do
chamado Norte Novo.

É importante frisar que a CTNP também vendia lotes menores
na zona urbana emergente. Em 1932, esta zona passou a se chamar
Londrina, pequena Londres, em homenagem à cidade dos técnicos
ingleses que aqui primeiro chegaram (CESÁRIO, 1991).

Sendo abandonada a cultura do algodão, optou-se pelo plantio
do café, o qual tornou-se, desde o início, a base econômica do município,
graças ao clima e às condições especiais da terra roxa. Praticavam-se,
entretanto, também outras culturas, como o arroz, o milho, o feijão, o
fumo, voltadas para o consumo interno, diferente do café, cujo plantio
voltou-se para o mercado externo, proporcionando alta rentabilidade
para aqueles que o cultivavam.

A mão-de-obra era requisitada de outras regiões do Paraná, de
São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e dos estados do sul e
nordeste, através da propaganda da CTNP que exaltava as condições
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favoráveis para o plantio do café e outras culturas, bem como as
facilidades encontradas para, a partir do trabalho, transformar as
riquezas naturais em dinheiro, atraindo também migrantes de várias
partes do país e do exterior (italianos, japoneses, alemães, espanhóis,
portugueses) que para estes lados se dirigiam em busca de melhores
condições de vida.

Novos e maiores investimentos foram feitos para ampliar a área de
loteamento, garantindo o projeto colonizador e o plantio de café, e
possibilitando o acesso à comunicação com o centro econômico do país,
São Paulo, e o escoamento da produção. Os trilhos da Companhia
Ferroviária São Paulo-Paraná chegaram à Londrina em 1935, crescendo o
número de homens e mulheres que vinham em busca de trabalho e riqueza.

É importante destacarmos, no entanto, que as oportunidades
não eram iguais para todos, pois, enquanto alguns vieram para comprar
terras e se tornaram pequenos, médios e grandes proprietários, outros,
sem recursos financeiros disponíveis, apenas com sua força de trabalho
para vender, chegaram para trabalhar nas lavouras.

O aumento do número de habitantes, o intenso comércio,
provocado pelo plantio e escoamento da produção agrícola,
transformaram Londrina, com pouco mais de 5 anos de existência, no
pólo econômico da região norte paranaense, o que possibilitou que a
cidade conquistasse sua emancipação política em 1934, tornando-se
mais um município do Estado do Paraná.

O início da História da Igreja Católica no município

Com o desenvolvimento econômico e demográfico que a região
conheceu na década de 30, os novos moradores de Londrina, em sua
maioria católicos, iniciaram junto ao bispo de Jacarezinho4  campanha
solicitando a fundação de uma paróquia e a nomeação de um padre, em
razão de a sede paroquial, Sertanópolis, ficar muito distante, cerca de
34 km de chão batido. Desta forma, a cidade de Londrina recebeu o

4 As paróquias localizadas no norte do Paraná estavam subordinadas à diocese de
Jacarezinho, sob administração do bispo D. Geraldo Proença Sigaud que
contava com auxílio de um número insuficiente de padres para atender a esta
extensa região.
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primeiro padre em março de 1934, o alemão Carlos Dietz, da Província
São Paulo Apóstolo, conhecidos como irmãos palotinos. Em junho do
mesmo ano, iniciou-se a construção da igreja matriz em terreno doado
pela Companhia de Terras Norte do Paraná, que, além desta doação,
também pagou metade das despesas relativas à construção, sendo que
a outra metade vinha de doações da comunidade (PROBST, 1975)5 .

A região continuou em rápido crescimento, com a chegada de
compradores de terras, lavradores, comerciantes e outras categorias
profissionais. No entanto, havia somente o padre Carlos Dietz para
cumprir com as tarefas religiosas, como missas, casamentos, batizados,
visitas aos doentes e aos paroquianos. Mais uma vez, atendendo a
solicitação da população e do pároco, o bispo D. Geraldo, de
Jacarezinho, obteve do superior da Província São Paulo Apóstolo outros
cinco padres para Londrina, que também passaram a residir na casa
paroquial da igreja matriz, auxiliando nas tarefas (PROBST, 1975).

Estes padres estimularam, seguindo orientação da hierarquia, a
fundação de associações religiosas para os leigos participarem mais
assiduamente no cotidiano dos rituais litúrgicos. Em um período de
oito anos, diversas associações religiosas surgiram para atender a estes
fiéis e difundir a doutrina católica aos que aqui residiam e àqueles que
chegavam à nova cidade: Pia União das Filhas de Maria, em 1936;
Apostolado da Oração, Liga Mariana Eucarística para Meninos e
Congregados Marianos, em 1937; Irmandade do Santíssimo
Sacramento, em 1939; Irmandade de Nossa Senhora do Carmo e Obra
das Vocações, em 1942.

A parcela católica de Londrina respondia, em grande medida,
portanto, ao que a hierarquia eclesiástica determinava a religiosos,
padres e leigos, a qual, por sua vez, também estava atendendo a
orientação da Santa Sé, que passava por mudanças significativas no
que concerne à sua orientação política, teológica e doutrinal, com a
finalidade de recuperar o espaço perdido para as idéias socialistas e
liberais seja através da publicação de encíclicas voltadas para questão
social, seja pela defesa do rigor da doutrina católica.

5 Sobre a história da Igreja Católica em Londrina, encontramos apenas os volumes
mimeografados ( 4 ) escritos pelo Padre Carlos Probst, em 1975, que descreve
a trajetória histórica da Província São Paulo Apóstolo, com um item abordando
a história da Igreja em Londrina.
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Os Papas Pio XI (1922 – 1939) e Pio XII (1939 – 1958)
determinavam regras de conduta e promoviam a fundação de associações
religiosas para maior divulgação do pensamento católico e participação
e controle dos leigos, no que se refere à doutrina. Por sua vez, a ação da
Igreja Católica no Brasil, na década de 20, também voltou-se para a
promoção e defesa de sua doutrina nos meios políticos e social, através
do fortalecimento ou criação de associações religiosas, jornais e revistas
católicas. A situação econômica e social do país não era objeto de debate
para a Igreja e muito menos era levada em conta pelas autoridades
eclesiásticas em suas campanhas de divulgação do catolicismo.

No que se refere à região norte paranaense, seu crescimento
econômico e demográfico se deu de forma tão vertiginosa, que nove
anos após a fundação da primeira paróquia em Londrina, foi necessária
a fundação de outras, em razão do imenso território a ser percorrido
pelos padres para desenvolver as atividades pastorais e a dificuldade de
atender a todas as necessidades da população católica, que crescia
junto com as novas cidades. Em 1938, foi criada a paróquia de Cornélio
Procópio, em seguida a de Marilândia, Congoinhas, Cambé, Rolândia,
Arapongas e Ibiporã, em 1943 (PROBST, 1975).

É importante destacarmos que o surgimento de novas paróquias
e capelas ocorreu sob orientação e incentivo do bispo de Jacarezinho,
D. Geraldo Proença Sigaud6 , cuja diocese abrangia extensa região, isto
é, todo o norte do Estado. Durante quatorze anos, de 1947 a 1961, D.
Sigaud circulou continuamente pelas estradas da região, visitando as paróquias
de sua jurisdição e prestando assistência religiosa. Sua maior preocupação era
com o ensino. De acordo com relato de GONZALES NETO:

Ele teve uma iniciativa frustrada de estabelecer uma universidade
católica no norte do Paraná. Ele chegou a mobilizar a estrutura da
diocese, as paróquias para arrecadar dinheiro através de rifas, etc,
para formar uma universidade, Ele vai conseguir...conseguiu que se
abrisse a faculdade de filosofia de Jacarezinho, que hoje é
estadualizada (...)”. (Entrevista realizada em 20 de abril de 1.999)

6 Todas as informações aqui apresentadas acerca do bispo de Jacarezinho, D. Geraldo
Proença Sigaud, procedem de uma entrevista realizada com o professor José Garcia
Gonzales Neto, historiador que presenciou acontecimentos e fatos da vida deste bispo,
e da leitura do Volume IV da “História da Província São Paulo Apóstolo”.
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Um fato a ressaltarmos ainda, é que D. Geraldo P. Sigaud ficou
conhecido por ser um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Defesa
da Tradição, da Família e da Propriedade (TFP), em 1960, juntamente
com Plínio Corrêa de Oliveira, seu amigo pessoal. Este movimento,
segundo ANTOINE (1980), ganhou notoriedade no Brasil por suas
campanhas sistemáticas, e por vezes violentas, contra o divórcio, o
comunismo, a reforma agrária, contra membros do clero considerados
de esquerda, seja através dos meios de comunicação, especialmente a
imprensa escrita seja através de manifestações nas ruas, conferências,
cartas abertas às autoridades e à população.

D. Geraldo Sigaud determinava a linha pastoral a ser seguida
pelas paróquias criadas em sua diocese e, em Londrina particularmente,
adotou uma postura conservadora, voltada para a conquista de espaços
na sociedade, aliando-se a membros das frações da classe dominante
local, como os cafeicultores e empresários, estabelecendo alianças com
cidadãos de destaque na cidade, como advogados, engenheiros da
CTNP e comerciantes.

Para D. Sigaud, a Igreja deveria estar voltada para o campo, para
a zona rural, cujos valores, como obediência à hierarquia e a moral
conservadora, refratária às inovações de comportamento, eram
fortemente arraigados. Com esta concepção de Igreja, sua aproximação
com a família imperial brasileira foi inevitável. Ainda segundo NETO:

Jacarezinho é uma cidade sui generis, na medida em que a família
imperial brasileira mantém propriedades agrícolas na região. E
os herdeiros da coroa habitavam grande parte do seu tempo
nessa fazenda. E as relações entre a família imperial e a liderança
eclesiástica era muito grande. Então, havia identidade de pontos
de vista entre o bispo e a família imperial na nostalgia daquele
Brasil arcaico e monárquico que se foi...

No aspecto litúrgico, o rigor era a postura dominante. Este fato
pode ser comprovado com o sucesso das associações religiosas voltadas
para a devoção e contemplação, como afirma PROBST (1979: 55):

Acrescentou as Associações existentes:  a Irmandade do Smo.
Sacramento (em março de 1939) a qual, vestida de opa e com
tochas acesas, montam guarda perante o Santíssimo nas missas
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e bençãos e nas procissões eucarísticas; a Irmandade de N. Sra.
do Carmo (20-X-42) e a Obra das Vocações (25-X-42). As
Congregações Marianas tomaram um impulso notável. Repetiu-
se, anualmente a cerimônia de entrega de fitas, marcada para o
mês de maio e o dia oito de dezembro. Com o número crescente
dos vestidos brancos, velas acesas, fitas de várias cores, a
cerimônia se tornava cada vez mais impressionante para o povo
presente, nem exceto o próprio vigário que pela atitude devota
mostrava com que satisfação distribuía as fitas diante do Altar-Mor”

A despeito de suas intensas atividades por toda a região norte,
possivelmente teve pouca influência na indicação e nomeação dos bispos
de Londrina e Maringá, em 1956, ambos procedentes de outras regiões.
D. Geraldo P. Sigaud limitou-se à tarefa de preparar a recepção dos
novos prelados, juntamente com os fiéis e autoridades municipais. Sua
diocese desta forma, reduziu-se a Jacarezinho e região circunvizinha,
ou seja, o chamado Norte Velho.

Ao mesmo tempo que crescia o número de paróquias e capelas
e o número de associações religiosas, aumentava também o número dos
marginalizados, constituídos por mendigos, crianças abandonadas,
desempregados, que aqui chegaram atraídos pela promessa de riqueza
e trabalho para todos, mas encontrando somente a pobreza e
dificuldades de sobrevivência (ADUM, 1991).

A religião tornou-se o porto seguro, tanto para a alma como para
o corpo. Era na Igreja, instituição tradicionalmente conhecida na
distribuição de “esmolas”, que aqueles que não tinham condições de se
manterem, iam buscar ajuda material. Não havia emprego para todos, e
os que “sobravam”, isto é, aqueles que não encontravam trabalho, viam
como última alternativa a mendicância (ADUM, 1991).

Cresce a cidade e aumentam os problemas sociais

No início da década de 30, enquanto o governo de Getúlio
Vargas buscava sua consolidação no cenário nacional, promovendo
alianças com industriais, latifundiários, Igreja, pequena burguesia e
trabalhadores, na região norte do Paraná a cafeicultura vivia uma fase
de grande crescimento, coincidindo a expansão do plantio com a
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conjuntura de preços altos, o que estimulava a ocupação das terras ainda
disponíveis nesta área, como descreveu ARIAS NETO (1993: 68):

De fato, por volta de 1940, os preços do café começaram a se
recuperar lentamente, estimulando seu plantio no Norte do
Paraná. No final da Guerra, em 1945, os preços dispararam,
gerando as primeiras fortunas, principalmente em Londrina. A
fama das terras roxas associaram-se a riqueza do café, atraindo
milhares de pessoas que foram atrás do dinheiro sobre o qual,
naquelas terras, começava-se a andar.

O processo de povoamento, como vimos, foi rápido,
aumentando-se o número de proprietários rurais e de trabalhadores
para a lavoura do café. Com a urbanização de Londrina, que se dava às
custas da expansão econômica, incentivou-se a instalação de pequenas
unidades industriais, tendo em vista a demanda por produtos
manufaturados, sendo que o comércio já vinha se ampliando desde a
fundação da cidade. Segundo ARIAS NETO (1993: 99):

Em 1948, havia 478 indústrias – serrarias, máquinas de
beneficiamento de arroz, milho, algodão e café, ateliers e
alfaiatarias, cerâmicas e selarias, marcenarias, carpintarias,
torrefação e moagem de café, oficinas mecânicas, fábricas de
doces, sapatarias, tipografias. Os estabelecimentos comerciais
eram em número de 878.

Até o fim do Estado Novo, a Associação Comercial de Londrina
representava aqueles que detinham o poder político e econômico na
cidade, como engenheiros, técnicos da CTNP, médicos, advogados,
comerciantes. Mas, a partir da redemocratização, em 1945, os
cafeicultores, impulsionados pelo crescimento econômico, ascenderam
ao poder em Londrina, ocupando cargos importantes na esfera pública,
fortalecendo suas associações de classe e apresentando, dessa forma,
um novo discurso político e econômico.

O norte do Paraná era apresentado agora como o Eldorado
Cafeeiro, advindo desse período, a denominação “Capital Mundial do
Café” para o Município de Londrina, como se pode verificar na citação
de ARIAS NETO (1993: 179):
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As representações da cidade como Eldorado Cafeeiro está
vinculado muito mais a perspectiva de progresso dos fazendeiros
cuja sustentação real eram os altos valores de exportação do
produto, e obviamente, a alta arrecadação municipal daí
decorrente do que da hegemonia da produção em termos
quantitativos.

Ao longo dos anos foi-se implantando a industrialização na região,
com a ampliação e diversificação de estabelecimentos comerciais. O
aumento do preço do café no mercado internacional deu grande
incentivo a sua produção. Como conseqüência, ocorreu a necessidade
de maior número de trabalhadores, e a disseminação da idéia de que
Londrina era a Terra da Promissão, o Eldorado, a Capital Mundial do
Café, sendo retratada como exemplo de modernidade e civilidade para
todo o Paraná.

Com o aumento do número de imigrantes, também aumentaram
os problemas sociais da cidade. Não havia preocupação por parte
daqueles que detinham o poder político e econômico em oferecer
oportunidades para todos, mas apenas em utilizar os novos moradores,
de acordo com a necessidade da produção, como mão-de-obra para a
lavoura. Sem recursos e oportunidades na “Capital Mundial do Café”,
os que não eram “aproveitados”, isto é, não conseguiam emprego, tinham
como última alternativa o subemprego ou a mendicância, sendo obrigados
a irem morar na periferia, em loteamentos sem infra-estrutura básica.

Esta situação de pobreza e miséria em Londrina preocupava o
poder público e a Igreja. O surto cafeeiro levou a acreditar em uma
sociedade livre da miséria, uma sociedade que ofereceria oportunidades
iguais para todos; incentivou-se a imigração, tendo em vista a
necessidade de mão-de-obra para a lavoura. Mas, grande parte não foi
aproveitada nas atividades produtivas.

Estes imigrantes, não obstante, deveriam manter-se longe da
cidade, uma vez que a cidade deveria estar limpa e em ordem, ficando
longe das vistas dos cidadãos os casebres, os mendigos. Esse controle
rigoroso dos espaços urbanos era um dos objetivos do governo
municipal, que agia através da Saúde Pública e da polícia, movida pela
pressão da elite local (ADUM, 1991: 190).

A prefeitura e a Saúde Pública realizavam várias obras de infra-
estrutura e criavam equipamentos sociais coletivos, como escolas e
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postos de saúde, necessários ao atendimento da população carente,
que aumentava a cada dia. Por outro lado, desenvolveram-se ações
repressivas contra aqueles que poderiam via a “ameaçar a propriedade
privada dos homens aquinhoados da sociedade” (ROLIM, 1999: 68).

A questão social passou, então, a ser tratada como caso de polícia,
prática comum contra aqueles que se viam excluídos do mercado de
trabalho. Era necessário impor uma nova ordem para colocar no devido
lugar aqueles que “manchavam” e desorganizavam a “Capital Mundial
do Café”, isto é, prostitutas, vadios, mendigos, crianças abandonadas.
ROLIM (1999: 68-69) destaca que:

Numa sociedade onde estavam presentes o imaginário de
valorização do trabalho e a idéia de que através dele, os que
vinham para a região se tornariam proprietários, senão de imediato
pelo menos com o decorrer do tempo, a existência da
mendicidade e, no momento, sua acentuada multiplicação, não
podiam ser tolerados. O grande espaço ocupado nos periódicos
com manchetes de primeira página, artigos de leitores, notas de
colunistas e matérias externas demonstra que era prática que
causava um certo constrangimento ao colocar uma nódoa na
imagem da cidade moderna e progressista, sobretudo por
comprometer sua escalada histórica.

Diante do quadro de pobreza que se apresentava no cenário da
“Capital Mundial do Café”, como conseqüência do crescente número
de levas de imigrantes que iam chegando, do aumento de desempregados
e sub-empregados, dos loteamentos e vilas na periferia sem infra-estrutura
mínima, a preocupação das elites também aumentava
proporcionalmente.

Para atender a tais problemas fizeram-se campanhas de cunho
filantrópico e criaram-se entidades assistenciais, tendo como alvo a
criança e os imigrantes pobres, objetivando principalmente, a
recomposição material e espiritual da cidade. Desta forma, a propaganda
divulgada pela CTNP, que apresentava Londrina como uma terra de
grandes oportunidades para quem quisesse trabalhar e enriquecer com
o fruto de seu trabalho caia por terra diante da realidade dos albergues
e orfanatos lotados, bem como do inchaço das vilas sem infra-estrutura
básica, concentradas na periferia.
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A Resposta da Igreja Católica à Questão Social

A década de 50 testemunhou a elevação da Igreja de Londrina à
categoria de diocese. Londrina tornou-se uma grande cidade, com
elevado índice de desenvolvimento econômico e alta taxa demográfica,
com o conseqüente aumento do número de católicos, havendo
necessidade, portanto, de uma maior atenção, tanto no aspecto espiritual,
moral, ético como no temporal, segundo a concepção católica.

Todavia, a diocese de Jacarezinho, além de ser distante de
Londrina, não estava acompanhando este rápido crescimento. Por este
motivo, o bispo de Curitiba e a Câmara Municipal de Londrina, em
1953, iniciaram campanha junto à Nunciatura Apostólica com o fim de
conseguir a criação da diocese de Londrina, ação que logrou êxito em
1956, com a indicação do padre Geraldo Fernandes para bispo de
Londrina em novembro desse mesmo ano, o qual assumiu a nova diocese
em 17 de fevereiro de 1957 (PROBST, 1979).

Segundo ARIAS NETO (1993), o bispo D. Geraldo Fernandes
teve grande participação na vida dos católicos londrinenses e,
principalmente na cidade. Destaca o autor (1993: 171):

Sagrado em São Paulo, a 13 de janeiro de 1957, assumiu a diocese
a 17 de fevereiro do mesmo ano. Em Londrina, trabalhou por 25
anos. Organizou a nova diocese, terminou a catedral, criou 42
paróquias, construiu o Seminário Paulo VI, a casa de encontros
e retiros Emaús e fundou a rádio Alvorada de Londrina. Dom
Geraldo tinha grande preocupação social; incentivou as
Conferências Vicentinas e fundou, juntamente com Madre
Leônia Milito, uma Congregação Religiosa destinada a atender
os mais pobres, a Congregação das Missionárias de Santo
Antônio Maria Claret.

Com a chegada do bispo, houve um incremento nas atividades
voltadas para a área social, tendo em vista que Dom Geraldo se
empenhava em estar em consonância com a orientação da Igreja e com
a situação política, social e econômica que o país estava atravessando.

O mundo ocidental, nas décadas de 50 e 60, liderado pelos
EUA, encontrava-se no auge da guerra fria, com o “fantasma do
comunismo” assustando todos os países, principalmente os
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subdesenvolvidos, pelo temor de que os trabalhadores e os mais pobres
seriam mais receptivos às idéias comunistas. Em resposta a esse
fantasma, diversas ações voltadas para a área social foram postas em
prática, e a Igreja, através dos padres, freiras e leigos, não ficou de fora
destas ações, ao contrário, participou ativamente, estimulando a criação
de instituições filantrópicas e a participação de católicos nestas e em
campanhas assistenciais.

E em Londrina propostas foram sugeridas para combater a
pobreza que crescia na assim denominada Terra da Promissão. Leigos,
institutos e associações religiosas foram chamados a participar, como
podemos observar no registro de PROBST (1975: 59):

Já logo após sua posse D. Geraldo fundou também da elite
feminina da Cidade a Associação das “Damas da Caridade” cuja
primeira reunião ele mesmo presidiu. Além de certas obras
particulares como a creche de Santa Rita e Lar Santo Antônio, a
Associação se fez presente no futuro em quase todas as obras de
assistência social.

A Igreja respondia a esta problemática através da distribuição de
alimentos e divulgação de sua doutrina entre os pobres. Entre as várias
atividades promovidas pelos leigos católicos para minorar a pobreza
estava a fundação da primeira conferência da Sociedade de São Vicente
de Paulo em Londrina.

Este movimento leigo é um dos mais antigos da Igreja Católica,
tendo sido fundado em Paris em 1833, sob a iniciativa de estudantes de
Direito da Sorbonne, com o objetivo de prestar ajuda material às famílias
em situação de extrema necessidade, tendo como princípio básico a
caridade cristã.

Em Londrina, este movimento existe desde 1944, atuando em
todos os bairros da cidade, com seus membros, conhecidos como
vicentinos e vicentinas, realizando visitas domiciliares regularmente para
a distribuição de alimentos e roupas doadas às famílias desprovidas do
mínimo necessário para sua sobrevivência, residentes em bairros,
loteamentos, conjuntos habitacionais, favelas e assentamentos.

Nas décadas de 40 e 50, houve um aumento no número de
famílias atendidas pelos vicentinos, justamente em uma época em que
Londrina era apresentada como a “Capital Mundial do Café”. Se por
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um lado, o número de famílias atendidas aumentava, por outro lado, a
elite econômica (grandes cafeicultores, profissionais liberais e empresários),
que vivia em função do café, conhecia um período próspero, com altos
lucros no mercado e grande expansão da área cafeeira.

A partir de incentivos de D. Geraldo junto aos católicos
londrinenses, houve crescimento do número de vicentinos, também
chamados a participar do combate à pobreza. A resposta não tardou a
vir, apresentando a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) um
rápido crescimento em seus quadros, conforme se constata no trecho
da ata do Conselho Particular de Londrina, de janeiro de 1958:

(...) Assim, logo de início, no primeiro contato que tivemos com
S. Excia., 8 dias após sua posse, recebemos uma ordem para
providenciarmos a instalação imediata de mais 6 conferências
em Londrina para cujo trabalho nós tínhamos prazo até 31-03-
57 (...). Mais tarde, já no mês de outubro fundamos outra, que é
a última que figura neste mapa (...). No dia 15 de dezembro
último foi instalado o Conselho Diocesano desta cidade, ao qual
passaremos a prestar contas para o futuro, devendo este
oportunamente, informar ao Conselho Metropolitano a situação
de nossa Sociedade nesta Diocese (...).

Quanto à arrecadação de recursos para cobrir as despesas da
SSVP no atendimento à população carente, ela se dava através de
doações da comunidade e de algumas empresas privadas da cidade, e
por subvenções dos governos municipal e estadual, para o atendimento
às famílias e para a construção de um asilo para receber os idosos sem
família e escola para as crianças cujas famílias residiam em casas
construídas e mantidas pela SSVP, localizadas em um terreno
denominado vila vicentina.

A despeito de Londrina ser considerada o “Eldorado” do Paraná,
crescia a pobreza e com ela a preocupação das autoridades civis,
eclesiásticas, dos empresários e grandes cafeicultores. A união destes se
fez premente para combater os problemas causados pela pobreza e a
Igreja foi a convidada especial para participar nesta campanha.

Sua convocação fundamentava-se tanto na experiência da Igreja
nesta área como na contribuição desta na manutenção da ordem, a
partir de um discurso paternalista e autoritário, o qual visava harmonizar
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as classes em conflito, não questionando a ordem social estabelecida
(IAMAMOTO & CARVALHO, 1990).

Este discurso, baseado na idéia da caridade, isto é, de amor ao
próximo, aos órfãos e viúvas, desamparados e doentes, incentivou a
criação de entidades filantrópicas e o aumento de ações voluntárias,
visando a minorar a pobreza, e afrouxando assim, as tensões sociais que
já se faziam sentir emergentes e que poderiam por em perigo a ordem
social. É importante frisarmos que a ajuda somente seria concedida
àqueles que se comportassem de acordo com as normas estabelecidas
pelas entidades. Um comportamento considerado irregular significava
a exclusão da ajuda.

A cooperação entre o poder público municipal e a Igreja Católica
objetivava somar forças para equacionar ou minorar os problemas
sociais. Assim sendo, diversas entidades assistenciais filantrópicas e
movimento leigo foram criados para atender estes segmentos
pauperizados.

Conclusão

A fundação da primeira Igreja Católica em Londrina, seu processo
de expansão e consolidação se deu sob orientação do bispo D. Geraldo
Proença Sigaud, declaradamente conservador, conhecido por sua
conduta moral rígida e por ser fiel aos ideais de obediência à ordem
estabelecida pelos donos do poder.

Desta forma, a Igreja buscou fortalecer seus laços de convivência
com as famílias detentoras de posses, propriedades e poder, as quais
engajaram-se espontaneamente nas obras assistenciais da cidade.

Consideramos que o poder da Igreja Católica em Londrina não
foi, necessariamente, conquistado, mas concedido, pois os cafeicultores,
empresários e os profissionais liberais comungavam das mesmas idéias
e ideais, com reflexos político e social até os dias de hoje.

Contudo, temos observado, a partir da década de 70, um outro
posicionamento de padres e religiosas no que se refere a movimentos
populares e de trabalhadores, os quais lutam para conquistar seus
direitos sociais.

Mas, esta é uma outra linha pastoral, que poderá ser o ponto de
partida para uma outra pesquisa histórica.
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ABSTRACT

This article aims to outline the historic origins and the consolidation of
the Catholic Church in the city of Londrina till 1957, when the first
Bishop arrived and the diocese was settled. The article also highlights
the influence of this religious in the daily life of Londrina’s citizens.
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A CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E
OS IMPACTOS SOBRE A  POPULAÇÃO E O ESPAÇO1

Comunidades Rurais ameaçadas pela
U.H. de Jataizinho - Rio Tibagi /Pr

 Mª Clementina E. Colito2

RESUMO

O desenvolvimento do projeto “ Estudos dos Fundamentos dos
Impactos Ambientais na Construção de Barragens na Porção  Inferior
da Bacia do Rio Tibagi (Pr) área de Jataizinho e Cebolão” e do seu
Subprojeto “Estudo da dinâmica social e econômica dos municípios
atingíveis pela construção das Usinas no baixo Rio Tibagi” , que vem
sendo operacionalizado pelo Serviço Social,  tem permitido conhecer a
postura adotada pelo Estado quando da avaliação dos custos sociais
gerados pela construção de Usinas  Hidreléticas. Os custos sociais
referem-se às conseqüências sociais sofridas pelas populações atingidas
direta ou indiretamente por esses empreendimentos

Palavras chaves: Usinas Hidrelétricas – Impactos – Conseqüências sociais

Notas Introdutórias

Não existia no Brasil antes de 80, nenhum movimento expressivo
voltado a preservação do meio ambiente e assim as construções de
Usinas Hidrelétricas eram propostas a luz de uma “ ideologia da
modernização” sem que os setores responsáveis se preocupassem com
as alterações e mudanças que viessem a ocorrer no ambiente natural.

1 Parte desse artigo foi publicado nos Anais do VI Congresso de Ciências Humanas
Letras e Artes, Viçosa (MG), agosto 1999.

2 Profª do Depto.de Serviço Social/UEL. Membro participante do Projeto
“Estudos dos Fundamentos dos Impactos Ambientais na Construção de Barragens
na Porção Inferior da Bacia do rio Tibagi (Pr): área de Jataizinho e Cebolão”.
Coordenadora do subprojeto do Serviço Social.
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Diante desse quadro, e baseados na ideologia de que esses
projetos eram positivos porque traziam o desenvolvimento da região e o
conseqüente bem estar da sua população, os grandes empreendimentos
foram sendo impostos por decisão tão somente do Estado em comum
acordo com os diversos segmentos interessados no capital a ser gerado,
conforme afirma WARREN (1993), sem se preocupar com os verdadeiros
atingidos – a população.

Foi dentro dessa ordem e da prioridade exigida pela demanda da
energia elétrica necessária ao desenvolvimento social do país, que foram
desenvolvidos os projetos em grande escala tais como Itaipú, Balbina,
Tucuruí, Projeto Uruguai e outras menores realizadas em diferentes
estados brasileiros que provocaram (e ainda provocam) grandes
alterações e mudanças, que extrapolam o local e a região onde estão
localizados esses empreendimentos. De fato, a utilização de grande
potencial de energia pelo homem moderno é irreversível pois os avanços
tecnológicos são, como diz BRANCO (1977)  essenciais à sobrevivência
humana, mas não se pode julgar  o nível de desenvolvimento de um
povo apenas pela avaliação do seu consumo energético.

A avaliação do nível de desenvolvimento deve considerar também
como são mantidos os recursos naturais e a qualidade de vida da
população. Deve-se buscar sempre os meios de utilizar os recursos
energéticos com o menor dano ambiental possível.

Foi só a partir da década de 80, com a criação do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que tem a finalidade de definir
e implementar a Política Nacional do Meio Ambiente, que o estudo dos
danos ambientais (impactos) passam a ser considerados não só para a
construção de Usinas Hidrelétricas, mas para toda atividade que possa
vir causar modificações no meio ambiente.

Ao definir como impacto ambiental “qualquer alteração das
prioridades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o
bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente  e a qualidade dos
recursos ambientais (CONAMA,1991), passou-se a considerar também
como impacto as conseqüências sociais inerentes à reprodução das
populações atingidas. Contudo, as metodologias utilizadas para a
realização dos Estudos de Impactos Ambientais ( E.I.A.) continuam,
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conforme CASTRO “dando ênfase exagerada aos aspectos físicos-
quimicos e biológicos, deixando as dimensões sociais numa posição
periférica, lançando por terra as importantes contribuições trazidas pela
ecologia, esquecendo de que o homem não só é parte do ecossistema
natural como, atualmente é o principal agente de alteração do mesmo”.
CASTRO (1993:26) Ë por essas razões que a realidade tem
demonstrado que na maioria dos casos os custos sociais não tem sido
objeto de previsões.

No processo de retirada da população do espaço a ser ocupado
pelas obras das Us.Hs. leva-se em conta para as indenizações, o custo
da terra, as benfeitorias, as plantações. E o custo social da retirada do
homem daquele espaço físico, socialmente construído, quem pagará?

A busca dessa resposta está sendo empreendida através do
subprojeto  que o Serviço Social vem desenvolvendo e do qual decorrem
as reflexões que são aqui apresentadas.

2. A política energética e os reflexos no espaço e nas populações

O desenvolvimento da Política Energética no Brasil segundo o
CRAB (1995) tem dado exemplos de uma política de inundação de
terras e expulsões das populações pois desde a década de 50 até 1991,
a Eletrobrás, através de suas subsidiárias e empresas privadas, já havia
inundado mais de 3 milhões de hectares de terra para a formação de
reservatórios.

O Plano Nacional de Energia Elétrica (1990-2015) demonstra
a continuidade desse processo uma vez que prevê a construção em
diferentes regiões do Brasil de 494 novas usinas hidroelétricas até 2015.
Dessas 494 usinas, algumas estão em fase de construção, outras em
fase de ampliação e outras ainda em fase de planejamento, pois esse
plano vem sendo redimensionado a cada ano. Hoje planeja-se esses
empreendimentos com vistas até o ano 2030. Nessa fase, conforme
WARREN (1993) é visível o movimento das forças sociais definidos no
plano de interesses econômicos e ideológicos que vão garantir a
concretização desses empreendimentos. Esses planos, sempre impostos,
buscam sua legitimação através dos interesses do capital que passa a
interferir no meio ambiente físico e humano de forma autoritária,
justificando suas ações em nome do progresso e que apresenta como
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legal o ato de desapropriação e a utilização do espaço para tais obras
modernizadoras, necessárias a industrialização e ao pretenso
desenvolvimento regional.

A construção dessas Usinas nem sempre obedecem ao
cronograma previamente estabelecido, uma vez que não é raro acontecer
a paralização das obras em virtude da falta de recursos para o término
das mesmas ou instalação de equipamentos necessários. Contudo, os
impactos já aconteceram - os rios foram barrados e as populações
retiradas e muitas vezes se vêem às voltas com o Estado no sentido de
garantir o seu reassentamento em outras terras que ofereça condições
que lhes permita uma situação igual ou melhor da anterior.

Mas, onde se colocam as garantias das populações atingidas? A
quem se atribui a responsabilidade dos custos sociais desses
empreendimentos, como a perda do espaço?

BERMANN, durante o Encontro Nacional do Movimento de
Atingidos por Barragens (MAB) realizado em dezembro de 1998, em
Cascavel, faz um alerta a respeito, quando afirma que a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) substituta do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) não possui em sua
resolução nenhum artigo que trata do atendimento das populações
impactadas, antes, diz ele, no artigo 20 dessa mesma resolução, fica
patente a pouca importância que o Estado dá a essa população.

É preocupante, continua BERMANN, pois em muitos contratos
que a ANEEL estabelece o repasse das geradoras, nada consta sobre os
atingidos e é justamente nesses documentos que devem ficar garantidos
o ressarcimento dos custos sociais. BERMANN reafirma sua
preocupação, quando alerta que o simples fato de mencionar no
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)  a necessidade de
reassentamento da população a ser atingida pelo empreendimento,
também não garante sua concretização, dai porque, diz ainda, a
população atingida deve estar atenta aos contratos  de concessão
firmadas entre a ANEEL e empresas para ver garantido o seu espaço de
moradia e de sobrevivência.
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3. A U.H.  de Jataizinho: consequências econômicas e sociais (antes da
construção) 3

A política energética desenvolvida pela ELETROBRÁS, prevê a
expansão do potencial energético do Estado do Paraná através da
construção de seis usinas hidrelétricas no Rio Tibagi, que compõe o
conjunto das 497 Us.Hs. previstas. Essas  Us.Hs. deverão gerar juntas
mais de 1.350 MW de potência. Duas dessas Usinas deverão ser
construídas na região norte do Paraná, próximas à cidade de Londrina
- a Usina Hidrelétrica de Jataizinho e a de Cebolão.

A U.H. de Jataizinho deverá gerar 155 MW de potência,
enquanto a de Cebolão que será construída 35 Km rio acima, poderá ter
uma potência instalada de 168 MW. A U.H. de Jataizinho deverá ser
construída a 5 Km da cidade de Jataizinho pela Companhia  Paranaense
de Energia Elétrica (COPEL).

A cidade de Jataizinho, em sua zona urbana não será atingida
diretamente pelas águas da represa. Isso não quer dizer porém que a
cidade - sua população - não irá sofrer também os impactos decorrentes
de tal empreendimento. Como lembra WARREN (1993) “ as periferias
urbanas sofrerão os efeitos sobre a infra-estrutura em seus locais de
moradia, tanto quanto as vizinhanças rurais que poderão sofrer  tanto
os efeitos ambientais como sobre seu sistema de produção.

Os moradores da cidade serão os indiretamente atingidos,
aqueles a quem KOWARICK, in WARREN (1993:25), denomina “
espoliados urbanos, vítimas do processo de espoliação urbana entendida
como a somatória de extorsões que se opera através da inexistência ou
precariedade de serviços de consumo coletivo que se apresentam como
necessários a subsistência ...”

Na primeira fase da pesquisa realizou-se um inventário dos
recursos e serviços existentes na zona urbana daquele município o que
veio demonstrar uma demanda  reprimida aos serviços de saúde,
educação e moradia, já existente e que somados a inexistência de outros
serviços e recursos necessários formam um quadro que se agudizará
ainda mais com a chegada de aproximadamente 4 mil trabalhadores (de
nível superior, técnico e de serviços gerais) em cada fase da construção
e de outros tantos  que serão atraídos pelo empreendimento.

3 COLITO, M.C.E. Relatório Parcial de Pesquisa - área Serviço Social, 1998.
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As vizinhanças rurais serão as diretamente atingidas uma vez
que a Usina será construída na área rural com a previsão de alagar 2.240
ha de terra, ou seja, 176 propriedades, das quais onze (11) serão
totalmente alagadas, atingindo dessa feita uma reserva florestal - Mata
Doralice – a única na região - de 101 ha, dos quais 30% serão cobertos
pelas águas.

O inventário da região, bem como o cadastramento da
população, já foram realizados pela  Empresa, pois o inicio da construção
da Usina de Jataizinho estava previsto para o princípio de 1998. Dessa
feita, as futuras indenizações tomariam por base esse levantamento
ficando daí por diante proibida  qualquer melhoria na propriedade que
implicasse em alteração do valor do patrimônio já  inventariado. Passa a
ser vedado também  plantar culturas permanentes. Diante disso os
agricultores devem restringir-se  à culturas temporárias e eximir-se de
realizar reformas ou novas construções nas propriedades ameaçadas.

Quase toda a área, em torno de 93 %, é hoje ocupada pela
agricultura onde diferentes cultivares garantem boa parte da economia
do município. No ano de 1998, segundo a EMATER/Pr a zona rural
produziu cerca de 40 toneladas de alimentos, além de uma produção
significativa de hortigranjeiros.

O desenvolvimento daquela área rural iniciou-se por volta dos
anos 40 e muitas famílias ali residentes são pioneiras e advindas dos
estados de São Paulo, Minas e estados do Nordeste que  desbravaram
a região e deram conformações às primeiras propriedades.

3.1. População X Espaço

As comunidades rurais situadas ao longo da margem direita do
Rio Tibagi, no município de Jataizinho, estão agrupadas em áreas
conhecidas como “Águas” uma vez que o marco divisório entre uma
propriedade rural e outra são, na maioria das vezes, os ribeirões ou
córregos existentes na zona rural. Essas comunidades tem como centro
gravitacional as “Capelas” que servem como pontos de encontro entre
os moradores de todas as “’Águas”, nas celebrações e nas festas em
louvor do Padroeiro. Ora se celebra São Judas Tadeu, ora Santa
Teresinha, ora São Camilo, de modo que os festejos nessas Capelas
acontecem em vários meses do ano congregando os moradores de toda
aquela região e regiões vizinhas.
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3.1.1. Água do Pari

Distante 18 km da sede do município, é uma comunidade
essencialmente voltada para a agricultura e atividades granjeiras. Dezoito
famílias de pequenos proprietários - pioneiros da região, cuja formação
é decorrente da própria lida com a terra - dentre as 52 ali  residentes,
terão parte de suas terras produtivas atingidas pelas águas, mas todas
deverão sentir o impacto do desvio da estrada principal de acesso à
vizinhança e à zona urbana, que ficará ainda mais distante de toda região.

Esse desvio deve complicar a vida dos moradores, o escoamento
da  safra, a escolarização das crianças de outras comunidades que
estudam na escola ali existente.

Parte da sua área, já não está sendo cultivada em virtude do
inventário realizado pela COPEL.

3.1.2. Água Branca

Nessa área que faz limite com a anterior, doze famílias terão
parte de suas terras atingidas pelo ribeirão Água Branca que terá seu
nível aumentado com o represamento das águas do rio Tibagi. As estradas
atuais de acesso mudarão seus traçados e os moradores, suas vivências
comunitárias, a facilidade de ir e vir e venda de sua produção.

3.1.3. Colônia Preta ou Fazenda São Camilo

Trata-se de uma antiga fazenda que teve períodos áureos na
década de 70/80 com a produção de algodão. Hoje encontra-se
abandonada em razão da política agrária. Somente uma família de um
antigo empregado permanece ali à espera de ser reassentada produzindo
apenas para sua manutenção.

Suas terras, de boa qualidade, como as demais propriedades,
vão desaparecer e ficar literalmente debaixo da água, o que trará um
transtorno muito grande para toda a região, uma vez que passa por ali
uma estrada vicinal importante, que liga todas as comunidades rurais
com a cidade, e que vai deixar de existir e assim obrigar todos os
moradores das propriedades vizinhas a darem uma grande volta para
contornar o lago que se formará ali.
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As festas que são ali realizadas anualmente, ou até duas vezes ao
ano, em honra de São Camilo, são famosas e atraem todas as
comunidades vizinhas, mas nos dois últimos anos  elas não se realizaram.
O motivo, dizem, “é de que não se tem mais razão para comemorar...
não se planta mais, não se colhe e  portanto não há o que comemorar”.

3.1.4. Água do Tigrinho

Essa comunidade composta por 34 famílias, terão suas terras,
em parte, invadidas pelas águas. Seis famílias – consideradas como
pequenos proprietários terão que ser reassentadas porque suas
propriedades serão totalmente submersas. As demais terão também que
dar uma volta muito grande para chegar a cidade em virtude da represa.

A vida da comunidade sofrerá alterações, uma vez que, o fluxo
de pessoas para aquela localidade vai ficar dificultado assim como o
escoamento da sua produção agrícola que há dois anos, tem sido menor.

Como ficou demonstrado, a elevação do nível das águas vai, não
só mudar a fisionomia das regiões ribeirinhas, mas também extinguir as
vias de acesso existentes que encurtam as distâncias entre a população
rural e vem permitindo o  estreitamento da vida social entre essas
comunidades que se formaram ao longo da margem direita do rio e de
toda zona rural.

A opção de travessia do lago, que se formará com o represamento,
por barco, não será viável para todos e as estradas que seguirão novos
traçados, irão aumentar as distâncias, impossibilitando o contato
freqüente e necessário à vida dessas comunidades e que vem ocorrendo
há dezenas de anos.

4. A relação empresa e ameaçados

O que a COPEL tem feito para minimizar os impactos sociais no
primeiro momento, ou seja,  antes da construção da U. H. de Jataizinho?

Concomitante à realização do inventário e dos estudos de
viabilidade a COPEL promoveu reuniões com a comunidade de
Jataizinho “ com o objetivo de deixar a população bem informada,
esclarecer  dúvidas e mostrar os benefícios que as Usinas vão trazer
para a região “(Folha de Londrina).
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Os dados coletados, ainda parciais, demonstram que a população
não sabe bem o que vai acontecer pois não foi devidamente informada
e esclarecida. Os contatos foram feitos com os proprietários, de maneira
superficial, em reuniões ligeiras, convocadas em cima da hora, sob a
coordenação de representantes da Empresa que se utilizavam  de uma
linguagem técnica de difícil compreensão para os proprietários
ameaçados, que  compareciam às reuniões em pequeno número.

Outros contatos entre empresa e ameaçados  aconteceram de
maneira indireta, através do escritório da COPEL anteriormente
existente na cidade, cujo representante fez chegar às mãos dos
proprietários a relação nominal dos atingidos nos diferentes municípios
e mapas demonstrativos da área a ser alagada em cada propriedade, mas
esses documentos nada dizem sobre as indenizações ou
reassentamentos daqueles que terão que deixar a terra.

Hoje a população não conta nem mais com o escritório da
empresa COPEL para lhe prestar as informações que por ventura queira
buscar. Atualmente as informações estão centralizadas na
Superintendência Geral da COPEL sediada em Curitiba. O referido
escritório foi fechado há meses e assim a população formada pelos
futuros expropriados, espoliados e explorados, fica submetida às
conseqüências que estão por vir, cuja natureza ela desconhece.

Notas Finais

O espaço físico socialmente construído poderá perder as
referências construídas através das relações estabelecidas no cotidiano
de muitos anos, mas seus múltiplos significados não serão considerados
pela avaliação tecnocrática.

Como já foi dito o espaço físico, por sua vez, sofrerá
descaracterização pois  a barragem deformará o rio e a paisagem local.
Essa deformação poderá trazer benefícios e prejuízos, mas “dificilmente
será compensadora uma barragem construída com a finalidade única de
gerar energia” BRANCO (1997:52). As paisagens familiares deixarão
de existir. Para alguns o grande lago representará “coisa nova” a ser
explorada, mas para muitos principalmente aqueles que formaram suas
propriedades, significará perdas que não serão repostas. Mas, é
importante, como lembra ALPHANDÉRY (1997:11) “que as gerações
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futuras possam usufruir, não em algum dia de visita, mas na sua vida
cotidiana, da beleza das paisagens a qual cada geração, tenha dado o
seu acréscimo”.

Os estudos anteriores sobre os impactos causados por
empreendimentos semelhantes dão conta de que são as populações
que sofrem as mais severas conseqüências, porque perdem referências
construídas durante gerações.

Nas comunidades ameaçadas pela U. H de Jataizinho, não será
diferente uma vez que aquela população rural já vive momento de tensão,
face às incertezas do amanhã, por falta de informações e os reflexos já
se fazem sentir: nos cuidados com a propriedade, na atividade produtiva
pois já não cultivam as áreas que serão inundadas.

ABSTRACT

The development of the project “Environment Impacts Fundaments
on Dam Construction on the Lower Part of Tibagi River (Pr), Jataizinho
and Cebolão Area” and its Sub-project “Social and Economical
Dynamics Study of the Counties affecteb by Social work, has allowed to
know the State  adopted posture as to the evaluation of the social costs
generated by the Hydroelectric Plants. The social costs refer to the
social consequences suffered by the population directly or indirectly
affected by those enterprises.

Key words: Hydroelectric plants – Impacts – Social consequences
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