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RESUMO

Este artigo pretende abordar a memória de infância de mulheres e homens camponeses.
Utilizamos a metodologia da história oral- histórias de vida e entrevistas serni-estrururadas.
Entrevistamos 34 pessoas, sendo 25 mulheres e 9 homens, com idade variando entre 40 e 80
anos. Eles são pequenos proprietários e rendeiros do município de Fagundes, localizado na
mesorregião do Agreste Paraibano, Nordeste do Brasil. Nas narrativas de homens e mulheres,
o trabalho emerge como uma experiência central na infância, as brincadeiras são relatadas
como um intervalo do dia e não como uma fase peculiar da vida. O trabalho desde tenra
idade indica que não há uma ruptura entre a fase de criança e da vida adulta e sim um
irnbricamenro desses dois universos interrnediado pelo trabalho. O trabalho de crianças é
parte da divisão social do trabalho na família camponesa, mas também constituinte da
socialização de crianças, substituindo, muitas vezes, a escola e o espaço da sociabilidade
lúdica.
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ABSTRACT
This article intends to analyse the childhood ' s memories of peasants (women and men). We
draw on oral history methodology - life histories and semi-srructured interviews. We
inrerviewed 34 people, 25 are women and 9 are men, thar covers ages from 30 to 80 years
old. They are small-holders and "rendeiros" (landless who work on others ' properries) in
rhe municipaliry ofFagundes, which is placed in the Agreste Region, in rhe Stare ofParaiba,
In the men and wornen's narrarives, work emerges as a central experience in the childhood,
children's plays are interprered as an interval in rhe day and not relataed to a life specific
phase. Working since the earlier ages mean thar rhere is not a rupture berween rhe childhood
and adulrhood, bur a junction of these rwo life periods intermediared by work. Child labour
is part of work social division in rhe peasant family, but ir is also parr of children socialization,
taking rhe place, many times, of school and rhe playing space.
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INTRODUÇÃO

Este artigo pretende abordar a memória de infância de mulheres e
homens camponeses. Nas suas narrativas, o trabalho emerge como uma
experiência central, concorrendo com a escolarização e as atividades lúdicas.
Utilizamos a metodologia da história oral - histórias de vida e entrevistas
semi-estruturadas. Entrevistamos 34 pessoas, sendo 25 mulheres e 9 homens,
com idade variando entre 40 e 80 anos. I Eles são pequenos proprietários e
rendeiros do município de Fagundes, localizado na mesorregião do Agreste
Paraibano, Nordeste do Brasil. Para tratar do tema da memória, nos apoiamos
em Halbwachs.? Ao invés de estudar a memória em si, isolando-a no
indivíduo, Halbwachs propõe-se a analisar os "quadros sociais". A lembrança
individual passa a estar relacionada com os grupos e instituições nas quais o
indivíduo se inclui, tais como a família, a classe social, a escola, a igreja, ou
o trabalho. Assim, a memória "individual" sempre está relacionada à memória
do grupo. O passado já não vai ser mais mantido no inconsciente de forma
autônoma e inteira. A lembrança individual é acionada como resultado de
uma influência da situação presente. O "lembrar" não é viver mais uma vez
no inconsciente, mas um ato de reconstrução do que foi vivido no passado
utilizando elementos do hoje, tais como imagens e idéias. Não obstante o
seu traço de singularidade seja elevado, a lembrança vai sempre ser construída
baseada nos elementos que se encontram nas representações atuais; mesmo
sendo a imagem que alguém tenha da infância, uma vez lembrada, esta não
é mais a mesma, conseqüência inevitável do processo de mudança intelectual
e perceptiva sobre o qual todos os membros de uma sociedade estão
submetidos. Seja qual for a alteração sofrida pelo ambiente e,
conseqüentemente, pela pessoa, esta acarreta uma transformação do passado.
Assim, entendemos que as memórias de infância de homens e mulheres
camponesas não são um retrato do modo de como a infância foi realmente
vivida, mas uma narrativa dessa experiência passada a partir da identidade
dos seus sujeitos no presente.

MEMÓRIAS DA INFÂNCIA: CENTRALIDADE DO TRABALHO

Ao analisar as entrevistas de homens e mulheres, notamos que há
diferenças na forma de narrar, como coloca Peixoto, ao entrevistar homens
e mulheres acima de 60 anos, que:

Assim, nas pesquisas precedentes, a comparação entre os relatos femininos e
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masculinos revelou conteúdos bastante diferentes; as mulheres tinham, em
geral, muitas estórias para contar; histórias de infância e juventude, de
casamento e envelhecimento, longos relatos de vida. Para os homens, o que
importava narrar era a vida de trabalho, o vazio da inatividade gerado p~a
aposentadoria. Sobre a família, o interesse volta-se para os filhos; sua educaçao

e inserção no mercado de trabalho.'

A maioria dos homens narram, de forma monossilábica,
demonstrando bastante prudência, suas vidas conjugal e ou extraconjugal.
As mulheres não só contam, com fluidez e espontaneidade, suas vidas e de
outras pessoas da família ou dos grupos de sociabilidade, como expressam
emoções e afetividades com mais facilidade que os homens. É como se
estivessem à espera de alguém para escutá-Ias. No entanto, alguns homens
também extravasam suas emoções ao relembrar suas vidas, muitas vezes,
não se controlando e rompendo-se em choro.

Woortmann também destaca a memória de gênero:

A memória de gênero, como modalidade de memória coletiva, é o produto de um
grupo socialmente definido" (... ) Uma "memória col~ti;a" pode ser vista como
um agregado de memórias individuais, em que a peculiaridade pessoal decorre do
lugar que o intérprete ocupa na sociedade - como que seu lugar de fala.5

Além de as narrativas serem marcadas pela posição de gênero, as
mulheres e os homens narram de modo mais longo sobre determinados
fatos, acontecimentos ou fases da vida. Esta mesma variação na narrativa é
identificada por Bosi:

A infância é larga, quase sem margens, como um chão que cede a n?ss~s pés
e nos dá a sensação de que nossos passos afundam (... ) O território da
juventude já é transposto como passo mais desembaraçado. A idad.e madura
com passo rápido. A partir da idade madura, a pobreza dos aconteClmentos.6

Esta diferenciação, no tempo e espaço, da narrativa dedicada a uma
fase da vida ou a certos acontecimentos, eventos, fatos, é entendida por
Barros como a "densidade variável interna a cada narrativa", o que se associa,
por um lado, à formulação de projetos ou mudanças importantes que ocorrem
ao longo da trajetória de vida de cada indivíduo e, por outro lado, às
perspectivas distintas de homens e mulheres?

Os fragmentos de entrevistas aqui utilizados são lembranças
selecionadas do passado trazidas à tona pela situação presente em que mU1t~s
são idosos e se sentem cansados e doentes" . Quando alguém conta sua pr6pna
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história, busca reunir os elementos dispersos de sua vida pessoal e agrupá-
los em esquema de conjunto, tentando conseguir uma expressão coerente e
total, dando sentido à sua história de vida, pois, segundo Halbwachs, não se
pode reviver algo, mas pode-se reconstruir os fatos do passado.

A maioria das narrativas evoca o sofrimento na infância, devido à
necessidade de trabalhar na agricultura, pois as famílias eram numerosas e o
pai e mãe - provedores do lar - não conseguiam dar conta do sustento sozinho.

Uma de nossas informantes, dona Raquel, 64 anos, relata sua
experiência de trabalho na infância. Ela mora sozinha com o marido, Sr.
Arlindo, já que seus filhos moram em outros estados - Rio de Janeiro e
Ceará. Durante alguns anos, migrou com o esposo para o Rio de Janeiro,
onde trabalhou como empregada doméstica. Dona Raquel foi entrevistada
três vezes, mostrava-se sempre muito receptiva e falava espontaneamente
sobre qualquer assunto. Apesar de sua disposição e dinamismo, está
freqüentemente falando que está cansada, velha, está no fim da vida. Ao
narrar o trabalho, Dona Raquel continuava no mesmo entusiasmo, sem
expressar o pesar que é recorrente nas falas dos nossos informantes quando
se remetem ao período da infância. Ao perguntarmos, no início da entrevista,
como foi a sua vida, ela respondeu:

A minha vida de sete anos para cá foi trabalhar na agricultura. Não tive
estudo, trabalhei na agricultura, limpei mato, apanhei fava, quebrei milho,
carreguei lenha, essa é minha vida, né?Já hoje a minha vida é mais melhorzinha
um pouco, porque não faço estas coisas, mais minha vida foi essa: pra estudar,
ia pro roçado, apanhar fava, depois enchia o saco de fava, depois deixava lá,
cheio, almoçava, ia pr'uma escola assim, mais ou menos esta hora, é o quê
doze e meia, aí ia pra escola, quando voltava da escola pegava aquele saco de
fava, botava na cabeça, pra trazer quase uma légua prá casa na cabeça, e,
depois de casada, eu também trabalhei muito na agricultura, trabalhei na
agricultura, criei quatro filhos, três filho no maior sufoco da vida, que não
rinha nada nesse tempo não tinha nada não, nós nem casa ninguém tinha,
nem coisa nós tinha, e o marido, a vida do marido, era a vida no Rio de
Janeiro pra mandar alguma coisinha pra casa, um trocado né?! Que esse
dinheiro antigo não sei, mas era pior que esse hoje, não era Maria? (Dona
Raquel, Sítio Trapiche).

Dona Raquel narra a vida da infância e, em seguida, a de casada,
enfacizando não só o trabalho, mas "muito trabalho". Ao relatar, de forma
seqüenciada, a experiência de criança e de casada mostra a continuidade das.
duas fases da vida - "infância" e "adulto" - sem demarcar um período da
juventude. Essa continuidade está sintetizada na sua frase inicial: "minha
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vida de sete anos para cá foi trabalhar na agricultura" .
Entrevistamos o seu esposo, senhor Arlindo: ele migrou para o Rio

de Janeiro, em 1981, onde trabalhou na construção civil, e para Pernambuco,
para trabalhar no corte da cana de açúcar, de 1986 a 1994. Em visitas
anteriores, ele estava sempre animado, mesmo quando pedimos que nos
concedesse uma entrevista. Porém, quando começamos, ele ficou reservado
e monossilábico, respondendo somente ao que lhe era perguntado, sempre
poupando palavras. Também fala da velhice e do cansaço que se abatem
sobre ele depois de tanto tempo de trabalho. Ao indagarmos, no início da
entrevista, sobre sua vida de criança, respondeu:

Eu fui sofrido, comecei a trabalhar com sete anos, aí fui crescendo e trabalhando
mais. Trabalhei 65 anos, comecei com sete anos, agora não posso mais trabalhar,
estou velho, cansado e doente. (Sr. Arlindo, Sítio Trapiche).

Dona Manuela, 44 anos, esposa do senhor Geraldo, migrou com o
marido para o Rio de Janeiro, após o casamento, em 1975, quando trabalhou
como doméstica, e, em 1996, como babá, retomando à Paraíba em 1997.
Dona Manuela é uma pessoa tranqüila, fala com calma e em tom tão suave
quanto seus movimentos. Contou que não teve infância, já que não tinha
condições de brincar:

Quando eu era criança eu não tive infância, porque meu pai separou da
minha mãe a gente era muito, deixou a gente muito criança. Minha mãe
trabalhou muito! Assim, trabalhava fora para criar a gente. Então a gente
desde cedo, começamos a trabalhar na agricultura. Ela não tinha condições ...
nem sequer uma boneca sequer, ela não tinha condições de dar para a gente.
Era sempre trabalhando. Ela ...é...eu era das menor, então tinha que levar
almoço. Ela trabalhando na roça. Então, estudar, quando eu comecei a fazer
a alfabetização, eu tinha o quê? Uns 12 anos a 13 anos. Estudava à noite,
aí...não tive infância! Foi totalmente trabalhando. Ajudando a criar os outros ...
Aí não sei o que é a infância"

Dona Manuela associa o trabalho na agricultura à falta de infância,
evidenciando uma percepção da infância como fase da vida dedicada à escola
e brincadeiras, o que é recorrente em outras narrativas. Posteriormente,
analisaremos como essa noção não é uma representação própria do grupo,
mas a incorporação de uma noção de infância construída na sociedade

moderna.
A tentativa de conciliar trabalho, estudo e brincadeiras quase sempre

recai no ônus para esses dois últimos. O desejo de brincadeira, "natural" na
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infância, é suplantado pela necessidade de trabalhar para ajudar no roçado.
As narrativas revelam a vontade de freqüentar a escola e extravasam o
sofrimento causado pelo trabalho pesado, como é o caso de Sr. José Adelino,
75 anos.

Ah, minha filha, eu vou dizer um bocado viu, minha infância pra vista da de
hoje, olhe eu não pude estudar naquela época que nem você, que nem todo
mundo sabe que eu mesmo não seio ler porque? porque meu pai não podia
me botar na escola. Meu pai só me educou somente no cabo da enxada, com
sete anos de idade eu comecei a trabalhar era uma coisinha desse tamaninho
(gesticula indicando uma altura aproximadamente de uns meio metro) ainda
hoje me lembro a primeira vez que eu fui no roçado, meu pai fez meio saco de
feijão para eu trazer do roçado, entendeu? E começa sem poder pagar as
escolas que naquele tempo o povo pra poder estudar tinha que se paga.

Sr. José não fala de sofrimento, trabalho pesado, mas narra sua
infância como fase da vida associada "ao cabo de enxada" , sem a possibilidade
de estudar. A ausência da infância é associada à falta de brincadeiras ou
tempo para brincar. A experiência do lúdico torna-se invisível em lembranças
marcadas pelo trabalho desde tenra idade. Interrogados se brincavam muito
quando crianças, a resposta mais comum é que não brincavam, só
trabalhavam:

Maria - O dona Benedita, e ela (a madrasta) deixava vocês brincarem?
B - Mas minha filha, a gente era escrava para tudo na vida!
M - E fazia o quê?
B - Carregava água daqui, do açude de seu Pedro Neves para ( ) , onde a
gente morava (...) agora, carregava para pasto de gado todinho ( ) no mato
(...) meio dia, de tarde buscar, botar lenha, sabe? Só não fazia limpar mato!
Mato eu nunca limpei não! Graças a Deus. Porque o tempo não dava, né?".
(Dona Benedita, Largo do Açude Velho)

Dona Benedita foi entrevistada com seu esposo, senhor Cláudio. Ele
migrava para Pernambuco e ela ficava com os filhos, em casa. A entrevista foi
longa e ela chorou muito, principalmente quando lembrou do modo como a
madrasta a maltratava. Não apenas o trabalho e a ausência de brincadeiras
deixaram-na triste, mas também a perda da mãe, que ocorreu quando ela
tinha 3 anos. Isso a tornou responsável pela casa e pelos irmãos e possibilitou
o segundo casamento do pai com uma mulher que os tratava mal.? A perda da
mãe e a relação com a madrasta constituem-se no eixo narrativo importante
que matiza as lembranças sobre o trabalho enquanto criança."
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o senhor Cláudio não a interrompia muito - apenas quando ela lhe
pedia a confirmação de algo ou para falar dos maus tratos da madrasta -
mas, durante a fala dele, ela estava sempre interferindo. Num dado momento,
chegaram visitas e dona Benedita mostrou-se mais extrovertida, sent~ndo-se
importante porque estava dando entrevista. Após falar sobre o sofnmento
da infância, debruçou-se sobre o orgulho de ter filhos que não sofreram
tanto e que desfrutam de uma situação melhor, trabalhando no Rio de Janeiro.

Dona Graça é casada, 40 anos, mãe de 4 filhos.

M: D. Graça, como foi a sua infância?
G: Foi um pouco ruim por que quando eu tinha 6 anos pra 7 anos aí eu já
trabalhava no motor de agave mais meu pai pra mim manter, né?Tinha muita
gente, num dava pra os pais da gente dar as coisas a gente, né? Ai a gente
trabalhava muito no motor de agave, carregava agave nas costa pra poder
comprar um calçado. E muito cedo saí de casa pra trabalhar, aí muito cedo eu
sai de casa pra trabalhar, vivi na casa dos outro em João Pessoa pra trabalhar.

A narrativa de Dona Graça, assim como as anteriores, também
enfatiza a "vida não muito boa, além do trabalho na agricultura e no
beneficiamento do agave", deixa a família aos 1O anos para trabalhar de
empregada doméstica. Não narra, porém, em tom de tristeza, mas a par~ir
da necessidade de trabalhar devido à dificuldade do pai em manter a família.
Trabalhar como criança é assumido, assim, como uma necessidade de
cooperação familiar. O trabalho das crianças não apenas se insere. n~
cooperação familiar, na unidade de produção camponesa, mas se con~t1tUl
como o aprendizado de um ofício, de agricultor, bem como do aprendizado
moral, pois os que se criam através do trabalho estão se formando como
cidadãos dignos e honrados.

A narrativa de Sr.Antonio é ilustrativa neste sentido:

L: Senhor Antonio, o senhor pode fala pra gente como foi sua infância com
relação ao trabalho?
A: Na minha infância eu comecei a trabalhar com idade de 6 a 7 anos, não
tinha nem jeito de trabalhar, mais alguma coisa eu já fazia: limpava um
pedacinho de mato, é pesado ... depois de 10 anos eu já fazia serviço mais
pesado, dos 13 até hoje, aí eu tô na batalha.
L: Mas seus pais, eles incentivavam o senhor a trabalhar?
A: Na época eles diziam: "é melhor trabalhar para não crescer preguiçoso". A
idéia é essa. " seu fulano trabalhou muito, hoje têm as coisas". Ai era o
negócio. Só arrumava as coisas trabalhando no braçal, força~do a barra, nã?
forçamos demais, mais o interesse era mais trabalhar na agncultura, os paIs
mesmo. Meu pai não estudou, não sabia nem fazer o nome dele, minha mãe
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fez até a 4' série, não até a 3° ano, ai parou também, não tinha incentivo para
estudar também.

Assim como as narrativas das mulheres, as dos homens também
indicam uma passagem direta da fase de infância para a de adulto. Sr. Antônio
diz: "dos 13 até hoje, ai eu rô na batalha". O ensinamento do pai de Sr. Tutu
orientava-se pelo habitus da família camponesa que é a socialização de
meninos e meninas através do trabalho, desenvolvendo uma ética do trabalho
como disciplinarização social, bem expressa na frase "trabalhar para não
crescer vagabundo".

. Renata é separada, 40 anos, tem três filhos, e perdeu a mãe quando
cnança.

M: fale um pouco da sua infância.
R: sobre minha infância, minha história foi um pouco triste, porque eu perdi
minha mãe com 5 anos de idade. Ai eu não tive uma infância boa como eu
deveria ter. A1 eu cresci, com 15 anos o meu pai morreu, e uma coisa que eu
queria muito era ter estudado e não consegui. Ai com 18 anos me casei,
minha vida também não foi boa e passei 7 anos casada, depois de 7 anos
comecei a sofrer para criar os meus filhos. E criei 3 filhos sozinha, trabalhando
muito na agricultura e o que eu posso acrescentar é isso. Que minha vida foi
para mim uma coisa muito difícil, rrisre, porque filho criado sem mãe, não vai
rer uma educação que a gente queria que fosse. Mas, já hoje em dia eu quero
que meus filhos renha aquilo que eu não rive, por isso que eu rrabalho. Hoje
em dia rô rrabalhando de auxiliar, apesar de ganhar pouquinho, mas eu faço
de rudo para que meus filhos estudem, para rer um futuro que eu não pude
rer. Aré hoje em dia a minha vida pra mim é de sofrimento, porque eu vivo
sozinha aré hoje. Trabalhando, lurando. Não renho muira saúde, mas a minha
vida é essa.

A narrativa de Renata flui da infância para o casamento, sem a
identificação de uma fase de adolescência/juventude. Sonha em propiciar
aos filhos o que não teve, principalmente o estudo. Renata, assim como
Dona Benedita, fala da "história triste por ter perdido a mãe", e, quando ela
tinha 15 anos, o pai faleceu. Mas não se lamenta de ter trabalhado na infância,
compreende como uma necessidade da solidariedade familiar, já que o pai
era pobre. Ela reverencia o pai, pois "o pouco que aprendeu deve a ele e a
pessoa que é pobre tem que criar os filhos trabalhando". O discurso enfatiza
a boa conduta do pai em educar as filhas através do trabalho, tornando-as
mulheres honradas.

Se, para a maioria das mulheres entrevistadas, as lembranças sobre
a infância são marcadas pelo sofrimento, para outras, cujas famílias tinham

192

terra e uma condição social um pouco diferenciada, a infância é lembrada
como "tempo de fartura" ou um "tempo de brincar". Temos, como exemplo,
a narrativa de Joana, que foi uma das poucas que contou espontaneamente
sobre outras experiências na infância.

L: DonaJoana, eu queria que você falasseum pouco de sua infância pra gente,
como era a relação com seus pais ...?
J: Sentava junto, acompanhava o rrabalho nos rrabalhos da roça, órimo era
assim, banho de açude, com liberdade total, sempre me cuidava pro pior não
acontecer, e mesmo sem rer ramanho fazia isso, ia para as fesras.
L: Trabalhava?
J: Na roça, só ajudava.
L: A1 então rinha rempo pra brincadeiras, pra passeio?
J: Tinha porque, sempre rrabalhei na roça, rinha hora de brincar, né? Sempre
gosrei de brincar. Brincava de casinha ...
L: Brincava de casinha, brincava de que mais?
J: Sei lá brincava todo mundo junto, tornava as brincadeiras melhor de que
essas, de hoje. Eu vejo as meninas que em vez de brincar elas se agridem, a
gente não, era um sonho mesmo, ali todo mundo era unido, nas aulas estudava
e barizava como o povo diz. Era uma vida que a gente levava na brincadeira.

Dona Joana lembra da infância como uma boa fase de sua vida,
embora também tenha trabalhado. Relata, com um ar de contentamento, as
brincadeiras. A relativa tranqüilidade da infância pode até mesmo ser
percebida na aparência, sendo, diferente das demais mulheres camponesas,
menos envelhecida.

A recorrência da experiência do trabalho nas lembranças da infância
evidencia que, embora as memórias sejam individuais, elas se orientam por
uma memória coletiva do grupo que se expressa através de uma narrativa
dominante que é a da "centralidade do trabalho". Onde fica, então, a
subjetividade do narrado r? Situa-se na forma de interpretar, atribuir significado
às experiências comuns do grupo. Alguns ressaltam o sofrimento, outros são
resignados, aceitando como algo natural ao modo de vida, muitas vezes
representado na frase "era da criação mesmo". Concordamos com
Woortmann quando afirma: "sendo a memória do grupo constituída de
narrativas, temos então, nessas, uma negociação de subjetividades com um
pano de fundo estruturado". 11

Nas narrativas das mulheres e dos homens camponeses, identifica-
se uma noção de infância como uma fase do ciclo de vida associada às
experiências lúdicas, às brincadeiras e à escola. Esta concepção de infância
é construída na modernidade, como bem demonstra Philippe Ariês, no livro

193



História Social da Criança e da Família. O autor mostra como as artes.
particularmente a pintura. representavam a posição social da criança e dos
jovens na família.

A arte medieval. até por volta do século XII. não conhecia a infância
ou não a representava. Isso. para Ariês, não significava falta de habilidade
ou incompetência dos pintores da época. mas sim uma falta de lugar para a
infância nesse mundo. A infância dos séculos XIXI era vivenciada sem se
prender a interesses colocados como importantes na vida das pessoas. Como
coloca Aries: "a infância era um período de transição. logo ultrapassado. e
cuja lembrança também era logo perdida".

No século XIII. surgem três tipos de crianças que se aproximam do
sentimento moderno de infância. O primeiro tipo. freqüente durante o século
XIV. consiste na representação da criança como se fosse um "anjo" e essa
criança seria um menino já grande. educado para auxiliar na missa. O segundo
seria o modelo e o ancestral de todas as pequenas crianças da história da
arte: o menino Jesus ou nossa Senhora menina. Tal modelo perdurou até o
século XIV. A criança nua na fase gótica demonstra bem o terceiro tipo. que
já traz a criança vestida em cueiros. Quando algumas aparecem exibindo
sua nudez. esta é sempre relacionada à pureza. à inocência.

Assim. a infância começa a ser descoberta no século XIII. mas os
sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos e
significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII.

Embora a sociedade moderna. desde o século Xv, caminhe no
sentido da separação do mundo das crianças e dos adultos. o autor ressalta
que. em algumas grupos sociais. permanece o antigo modo de vida:

(... ) as crianças do povo. os filhos dos camponeses e dos artesã os (.... )
conservaram o antigo modo de vida que não separa as crianças dos adultos,
nem através do traje, nem através do trabalho, nem através dos jogos e
brincadeiras.

No século xv, O trabalho doméstico e artesanal é confundido com
aprendizagem. como uma forma de educação :

A criança aprendia pela prática. e essa prática não parava nos limites de uma
profissão, ainda mais porque na época não havia (e por muito tempo ainda
não haveria) limites de uma profisssão. (...) Assim. toda a educação se fazia
através da aprendizagem, e dava-se a essa noção um sentido muito mais
amplo do que o que ela adquiriu mais tarde. As pessoas não conservavam as
próprias crianças em casa: enviavam-nas a outras famílias, com ou sem
contrato, para que com elas morassem e começassem suas vidas, ou, nesse
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novo ambiente. aprendessem as maneiras de um cavaleiro ou um ofício. ou
mesmo para que freqüentassem uma escola e aprendessem as letras latinas.

No caso das famílias camponesas. a iniciação no trabalho. desde
tenra idade. é uma prática social que. além da necessidade da cooperação
dos braços de toda a família para garantir a sobrevivência. representa o
processo de aprendizagem associado à transmissão do trabalho como valor
que constitui homens e mulheres honradas. como é recorrente em inúmeras
narrativas.

Se a criança inicia-se no trabalho aos 7 anos. como identificar a
fase da infância e a passagem para a idade adulta? As narrativas das mulheres
parecem indicar uma continuidade entre a fase da "infância" e a adulta. o
que constituía a característica da sociedade rnedieval.P

A representação da infância de homens e mulheres camponeses
parece indicar que não há uma ruptura entre a fase de criança e da vida
adulta e sim o imbricamento desses dois universos. intermediado pelo
trabalho. O mundo adulto e o infantil parecem se fundir num único mundo
permeado pela centralidade do trabalho como eixo organizativo da vida social
de crianças. jovens. adultos e idosos. O trabalho árduo está presente desde a
mais tenra idade - a maioria dos meninos começaram a trabalhar a partir
dos sete anos na agricultura e as meninas no espaço doméstico e algumas
vezes também no roçado. O trabalho é parte da divisão social do trabalho na
família camponesa. mas também constituinte da socialização das crianças.
substituindo. muitas vezes. a escola e o espaço da sociabilidade lúdica.

Embora algumas mulheres narrem espontaneamente as brincadeiras
na infância. na grande maioria. o trabalho é relatado como uma experiência
central. Pedimos que contassem sobre brincadeiras. muitas vezes
experimentando outros termos. como infância. jogos. ou mencionando
diretamente certas brincadeiras e brinquedos. Mas. para nossa surpresa. eles
não correspondiam à nossa expectativa nem às questões formuladas. Falavam
do trabalho. do cansaço. da velhice e da doença. Seria o trabalho a única
experiência da infância? Em caso afirmativo. a fase lúdica para esses homens
e mulheres havia terminado aos 7 anos? Ou o trabalho ocupava a maior parte
do tempo. obscurecendo o lugar da brincadeira no cotidiano? Ou a infância.
como uma fase da vida marcada, essencialmente. pelo trabalho árduo. se
explicaria como uma representação produzida pelo trabalho da memória?

Considerando que as narrativas são construções da memória. o que
se narra é uma interpretação. um ponto de vista do acontecido e do vivido.
Assim. .trata-se de uma narração sobre o passado. como bem assinala Pollak"
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e Bourdieu. O relato de vida, apoiado no trabalho da memória, busca
construir uma narrativa coerente que articule passado, presente e futuro.
Assim o narrado r e o investigador têm o mesmo interesse em aceitar o
"postulado do sentido da existência narrada",

o sujeito e o objeto da biografia (o investigador e o investigado) têm de certa
forma o mesmo interesse em aceitar o postulado do sentido da existência
narrada (e, implicitamente, de qualquer existência). Sem dúvida, cabe supor
que o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos, em parte, na
preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao
mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma constância,
estabelecendo relações inteligiveis, como a do efeito à causa eficiente ou final,
entre os estados sucessivos, assim co nsri tu ídos em etapas de um
desenvolvimento necessãric.'"

A biografia, como construção de uma identidade, remete também ao
caráter seletivo da memória, bem como às diferenças entre o vivido e o narrado.
Como bem afirma Ecléa Bosi: "lembrar não é reviver, mas refazer. É reflexão,
compreensão do agora a partir do outrora, é sentimento, é reaparição do feito
e do ido, não sua mera repetição". Assim, é importante ressaltar a diferença
entre o vivido e o recordado, conforme coloca Amado:

Parece-me necessário, antes de tudo, distinguir entre o vivido e o recordado,
entre experiência e memória, entre o que se passou e o que se recorda daquilo
que se passou. Embora relacionadas entre si, vivência e memória possuem
naturezas distintas, devendo assim ser conceituadas, analisadas e trabalhadas
como categorias diferentes, dotadas de especificidade. O vivido remete à ação,
à concretude, às experiências de um indivíduo ou grupo social. A prática
constitui o substrato da memória, esta, por meio de mecanismos variados,
seleciona e reelabora componentes da experiência. 15

Atribuir um significado central ao trabalho na infância situa-se entre
o vivido e o narrado. De um lado, expressa a importância do trabalho de
crianças na família camponesa; de outro, é uma experiência selecionada
como um demarcado r de identidade. O trabalho deve ser cultivado, segundo
o discurso dos informantes, pois se constitui como um valor que torna
meninos e meninas em homens e mulheres dignos(as) e honestosías).

Ao tempo em que os depoentes falam do "poder" do trabalho para
dignificar o homem, na época, por meio do cansaço e da velhice, eles vislumbram
um futuro mais promissor para seus filhos através do estudo, pois isso vai lhes
abrir portas para uma vida menos sofredora, sem o fardo do trabalho na
agricultura e sem a escuridão em que se encontraram os que não aprenderam
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a ler. Mas, se a narrativa da centralidade do trabalho não é o relato fiel da
infância de homens e mulheres camponeses, poderíamos, então, perguntar
por que ocorre um silêncio sobre a experiência do lúdico - pensávamos que
esta experiência fluiria "naturalmente" nos relatos sobre a infância. Buscamos
em Pollak a resposta. Em sua análise da memória de vítimas dos crimes
stalinistas, ele percebe que as lembranças "proibidas", "vergonhosas" ou
"indizíveis" - no nosso caso, aquelas relativas às brincadeiras - são guardadas
em estruturas comunicativas informais que passam despercebidas pela
sociedade englobante. Elas são transmitidas no quadro familiar, em associações,
em redes de sociabilidade afetiva e/ou política, não são ditas por serem moldadas
pela angústia de "não encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se
diz ou, ao menos, de se expor a mal-entendidos". 16

Ao insistir e perguntar quais eram as brincadeiras desenvolvidas
durante a infância, os informantes elencaram bola, toca, dom grilo e outras
que não eram comuns aos adultos, mas remetiam a este universo, na medida
em que eram brincadeiras que preparavam meninos e meninas para a vida
adulta. Para as meninas: brincar de casinha, fazer cozinhado, batizar boneca,
mercearia etc. Os meninos tinham brincadeiras em comum, mas nem sempre
podiam brincar juntos.

Devido à intensidade do trabalho durante a infância, o cotidiano
dos meninos e meninas da zona rural tem sido visto por muitos autores
como sendo o período de uma infância mal vivida. A experiência do lúdico
não ganha visibilidade, uma vez que todos são inseridos, desde muito cedo,
no mundo do trabalho. Quando as brincadeiras são narradas, aparecem
entremeadas no espaço e tempo do trabalho. Martins, ao analisar a reali?ade
da criança nos povoados de pequenos agricultores de São Pedro da Agua
Branca e de Floresta, no Maranhão, onde as crianças estão submersas no
mundo do trabalho, identifica a infância como um intervalo no dia:

A alegria da brincadeira como exceção circunstancial é que define para as
crianças desses lugares a infância como um intervalo no dia e não como um
período peculiar da vida, de fantasia, jogo e brinquedo, de amadurecimento."

As brincadeiras da infância são narradas como um intervalo do dia
e não como uma fase peculiar da vida. De acordo com Martins, "a infância
é o resíduo de um tempo perdido", pois o lúdico não é vivenciado de forma
profunda nesta fase da vida do ser humano. Embora as representações das
mulheres camponesas associem a infância com o trabalho, o que marca
"uma ausência de infância", ao perguntarmos diretamente sobre as
brincadeiras, conseguimos "desenterrar" algumas experiências lúdicas.

197



As brincadeiras que conseguimos "desenterrar", no diálogo com as
mulheres e os homens entrevistados, remetem ao mundo adulto, no sentido
de prepará-Ios para exercer seus papéis de mães ou pais de família. Falamos
em "desenterrar" brincadeiras nas entrevistas porque os homens e mulheres
silenciam ou falam muito pouco sobre esta experiência, em face da narrativa
dominante do trabalho. Foi necessário perguntar diretamente sobre as
brincadeiras.

M: E pra brincar como era?
L: Brincar, minha filha, era pular corda, era levar uma corda e amarrar num
pau e se balançar, eu já grandinha com meus irmãos, aí a gente pra o roçado
e levava com outras amigas amarrava o pau em outro pau empurrava e se
balançava, aquilo pra gente era uma festa, ou então boneca de brinquedo de
sabugo de milho. Fazia até as buchinhas que tinha nas bonecas, porque
também toda menina não gosta de brincar de mãe de ser mãe, né. Aí a gente
pegava uma boneca daquela botava no braço, pegava uns galhinhos de mato
verde que era a sombrinha por causa do sol, fazer casinha dentro dos matos,
ai era muito bom. A gente varrer assim um local, no mato mesmo, a gente
varria e fazia cada uma a sua casa.
M: E no tempo em que a senhora ia trabalhar no roçado?
L: Eu comecei trabalhar no roçado com nove anos.
M: Tinha como brincar lá?
L: Com sabugo de milho. No roçado já tinha milho com aquelas bonequinhas,
que a gente chamava boneca, ali a gente quebrava escondido de papai, que ele
não deixava, porque nunca gosta. Aí a gente quebrava e ali já era as meninas,
de cabelo loiro.
M: Quando tava trabalhando, brincava também?
L: É tinha um intervalo também, descansava só de meio dia, aí papai ia pro
rancho e eu ficava pro ali, por cima das pedras, brincando. Cada pedra
enorme, e a gente não caía, não tinha acidente nenhum. As vezes eu fico
pensando o que eu já enfrentei, cada pedra alta, papai trabalhava no roçado
e a gente subia sem medo de nada e não caia. O assunto que a gente tinha era
sobre Comadre florzinha, que é bandido, mas na época a gente tinha o maior
respeito. Dizia não vai não, que comadre florzinha te pega.

M: Dona Rira, a senhora brincava durante sua infância?
R: brincava. Sempre tinha minhas brincadeiras, minhas irmãs.
M: quais eram as brincadeiras?
R: a gente fazia casinha, fazia casinha de mato né? porque brincava de bar~o
, porque agente não podia comprar, porque meu pai era pobre. Agente fazia
bonequinha de barro, trabalhava, assim com o barro, fazia bonequinhas e até
aqueles bonequinhos de milho verde, tirava os cabelinhos dele e fa~ia trança,
aí botava uma roupinha com um pedacinho de pano. A gente bnncava era
muito.
M: tinha mais? Outras brincadeiras, além de casinha de boneca?
R: tinha várias brincadeiras, a gente brincava de toca, correr por cima das
pedras e se esconder. Era muitas coisas que a gente brincava.
M: podia brincar meninos e meninas?
R: não. Minha irmã sempre aconselhava que a gente não deveria ficar brincando
junto com os meninos, porque, também, onde a gente morava não tinha
muito garoto, a maioria era menina. Irmão eu não tinha pequeno, meus
irmãos eram dois rapazes e criança pequena, na minha casa homem não vinha
só tinha muita mulher. e tinha umas vizinhas lá e era tudo menina também
nunca se habituou a brincar com menino, porque lá onde a gente morava não
tinha.

Dona Renata, emb.ora tenha ficado sem mãe aos 5 anos e trabalhado
muito na agricultura e no motor de agave, ajudando o pai, relembra, com
alegria, as brincadeiras de criança e enfatiza: "a gente brincava muito". Dona
Rita é uma mulher bastante alegre, que dribla com sabedoria e altivez as
dificuldades da vida.

Diferentemente de Dona Renata, as lembranças do trabalho eram
tão dominantes na narrativa de Dona Rosa, que tivemos que ir desenterrando
esta experiência vagarosamente da sua memória:

o relato de Dona Luísa descreve muitas brincadeiras e os temas
das conversas entre crianças, no espaço do trabalho. Brincava-se nas brechas
de controle do pai sobre o trabalho dos filhos (as) e no intervalo do meio-
dia, confirmando a afirmativa de Martins de que a infância, para as crianças
camponesas, é vivenciada como "um intervalo no dia" e não como "uma fase
na vida",

Dona Renata também relata as brincadeiras:

E: A senhora tinha tempo pra brincar?
R: Não, minha filha, ninguém brincava não, a gente não tinha essa história
não.
E:Nem na hora de ... nas horas vagas?
R: Não, ninguém tinha hora vaga não.
E : E no domingo?
E: No domingo ia se embora lavar roupa e ajeitar passar nesse tempo você
sabe, você não sabe não, mas vê o mais velho contar, era a gente trabalhava,
tinha aquelas roupinhas pouquinhas, ia arremendar, botar remendo, lavava
rudinho, quando secava ia costurar, arremendar, não é hoje que todo mundo
é rico tudo mundo é cheio de roupa, né? Mas a gente se criou num sofrimento
muito grande minha filha.
E: Mas assim, muitos irmãos e a gente sempre dá um jeito de brincar, sempre,
sempre dá um jeitinho de se esconder, de dar uma biliscada num, puxar ...

198 199



R: Ah! alguma vez acontecia, sabe como era que acontecia alguma vez de
noite a gente no claro da luz, a gente ia brincar no claro da lua, era aquela
toca, turma de menina, que era oito mulher e cinco homem lá em casa, era
muita gente pobrezinho, aí a gente trabalhava todo mundo.
E: Ai vocês brincavam de quê?
R: A gente brincava de umas brincadeiras veias antiga, de toca, de de raposa,
de Dom grilo, era tanta besteira que a gente brincava.
E: Mas é bom essas brincadeiras, né?
R: Mas de noite, só de noite, de dia não tinha tempo não.
E: De dia era só trabalhar.

que a gente quando é criança, pode ser a vida mais difícil que a gente tinha
mas a gente da um jeitinho. Na hora de pegar o agave, sempre a gente da um
jeitinho, porque faz parte até da criança.
M: Como era lá pra senhora?
G :Era assim a gente botava os molho de agave no meio das costa, sabe? Mas
muitas vez caia no chão, a gente ia apanhar outra vez, aí o 00' por que tudo
tinha que ter o chefe, né? Aí o chefe: - bora menino, bora ligeiro, vamo
trabalhar ligeiro. Aí muitas vez a gente falava: - Não, a gente é muito pequena,
vocês tem que esperar. Muitas vez (00') de mão, os braço todo se cortava, os
braço se cortava tudo, ficava tudo retalhado assim, que num tem uns espin,
né? Aí furava os braços. Muitas vezes a gente ia pra casa num tinha coragem
de trabalhar. Aí a gente ia, mas voltava.
M :Aí durante esse momento que caía o agave, que a senhora tava pegando o
agave, vocês brincavam?
G: Às vezes brincava de esconder também. A gente brincava de esconder,
quando faltava assim o agave no banco, aí ele procurava a gente, a gente tava
escondido numas moitinha de mato, né? Aí muitas vezes, aí os meninos: - é
esconde menino, vamo se esconder. Aí uns se escondia outros ia procurar e
assim terminava a luta. Até a noite era essa luta toda com a gente. Também
era muito pequena num tinha nem chance pra 00. tinha vontade de ir pra
escola mas a gente estudou pouquinho. Na escola também num teve interesse
de aprender, porque a gente via que num dava, que num tinha jeito de
aprender porque a gente sabia que ia ter uma luta. Por que os pais num podia
dar nada, né?
Mas não é isso não minha filha, é por que não tinha interesse, ficavam na
escola até onze hora 00'
E as brincadeiras da gente era boa quando era pequena. A gente brincava
muito. Teve tempo de muito mato verde, naqueles tempo de mato verde, a
gente se escondia, de sábado pro domingo era bom prá gente, a gente brincava
muito.
M: E de boneca, a senhora brincava?
G: Brincava, brincava, a gente fazia boneca de sabugo pra gente brincar. A
gente fazia umas bonequinha aí pegava uns pedacinho de pano né, aí fazia
botava assim imitando uma touca, sabe? Imitando uma touquinha aí botava
cortava uns pedacinho de pano assim pra fazer essas cava, né? Ai botava no
sabugo fazia boneca de pano velho, pra dizer que o menino tava dormindo,
né? Mas às vezes, quando a gente tava brincando mãe, chamava e dizia pra
num brincar que tinha serviço pra fazer. Mas a gente sempre brincava, uma
brincadeira sempre maluca mas brincava, né?

A experiência das brincadeiras é tão invisível nas lembranças de
Dona Hosana, que, somente após termos utilizado diversas estratégias
comunicativas para ativar esta experiência de sua memória, conseguimos
tornar algo dizível. No entanto, o relato sobre as brincadeiras não apenas
está escondido sob a experiência dominante do trabalho, mas ocupa um
espaço e tempo reduzidos na vida. Aqui há uma proximidade entre o
desenvolvimento da vida e da narrativa." A frase "Ah! alguma vez acontecia,
sabe como era que acontecia alguma vez de noite, a gente no claro da luz, a
gente ia brincar no claro da lua" pretende ressaltar o tempo insignificante
dedicado às brincadeiras, o que se reafirma com a frase final no relato sobre
as brincadeiras: elas são boas "de noite, só de noite, de dia não tinha tempo
não".

Além do tempo reduzido para as brincadeiras, elas são significadas
como negativas: "era tanta besteira que a gente brincava".

Dona Rosa tem apenas 55 anos, é pequena proprietária. Sofre com
doenças de vários tipos, é uma mulher muito dedicada aos filhos, à casa e à
igreja. Sua juventude foi interrompida pelo casamento aos 19 anos com um
viúvo de 54 anos. Esta trajetória de vida marca as suas lembranças da infância
e do casamento como "só de sofrimento", pois sempre trabalhou muito e as
lembranças das brincadeiras ficaram na memória subterrânea. Quando teve
o terceiro filho, ficou muito doente e "quase afracou do juízo". Recuperou-
se, mas ficou com a saúde frágil devido ao intenso trabalho com os filhos, a
casa e o roçado.

D.Graça, 40 anos, é filha de morador, a mãe tem problemas mentais
e passou uma parte da vida em hospitais, é casada com rendeiro, o qual
migrou desde os 18 anos, para o Rio de Janeiro ou para trabalhar no corte
da cana de açúcar nos canaviais de Pernambuco. É muito alegre, excelente
narradora e tem muito para contar e aconselhar."

Graça narra as brincadeiras, no espaço e tempo do trabalho e nas
brechas do controle do pai e do patrão. A vivência da brincadeira é avivada
em sua memória e se entrelaça no trabalho.

Os relatos das brincadeiras como "um intervalo no dia" são como
G :Agora a gente sabe que criança sempre dá um jeitinho de brincar, né? Por
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clarões na narrativa dominante da central idade do trabalho. No entanto
como a narrativa é um diálogo entre o vivido e o lembrado, arriscarfamos
afirmar que não apen~s se atribui um significado central à experiência do
trabalho, mas que as vidas de meninos e meninas camponesas, nas décadas
de 1930 a 1970, foram compassadas pela dominância do trabalho. Em muitos
relatos, enfatiza-se a vida sofrida, o trabalho intenso e árduo, a ausência de
d~scan~o, .c.aracterísticas que remetem aos efeitos do esforço sobre o corpo
e. a soc~ablhdade destes meninos e meninas. Em outros relatos, o trabalho é
s~mbohzado .como o melhor que os pais podiam oferecer e o melhor que
tiveram na vida, assim, exaltando o trabalho como dignificador do homem e
da m~l~e:. Es~a ,q~estão remete a um debate teórico mais amplo que é a
consntuiçao histórica da categoria trabalho na sociedade capitalista o que
escapa aos objetivos do presente trabalho. No entanto, gostaríamos de fazer
algumas considerações sobre o lugar do trabalho de crianças em famílias
camponesas.

o TRABALHO DE CRIANÇAS EM FAMflIAS CAMPONESAS

" F~ar e~" trabalho de crianças, na atualidade, nos remete à noção de
. trabalho infantil ..O trabalho infantil passou a ser tema de grande debate na
Imprensa, nos meios acadêmico e jurídico. Nos últimos dez anos, a partir
~a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, um novo olhar tem
sld.o lançado sobre essa realidade, com a criação das leis que trazem, em seu
bojo, regulamentações .específicas para a infância: o trabalho das crianças
passa a ser VIStOcomo Ilegal e violento.

No entanto, vários estudos evidenciam sua existência desde o século
~. De acordo com Esmeralda Moura," que desenvolveu estudos acerca
da I~fância na indústria fabril em São Paulo, em 1870 já é possível surpreender
~ cnança e o adolescente no trabalho industrial. De acordo com a autora, a
m~erção da mão-de-obra infantil se deu por interesse dos empresários em
bal~ar os c~stos da pro.dução. Para atender ao processo de acumulação do
capital, a cnança, com Idade cada vez mais tenra, é convocada abertamente
através da imprensa. Percebe-se, pois, que o trabalho infantil não é uma
modalidade exclusiva da agricultura.

Em trabalho realizado com crianças e adolescentes nos canaviais de
Pe:-nambuco,. Dou~ado e Araújo." chamam a atenção para o emprego da
mao-de-obr~ infantil, como forma de agir na fiscalização das leis definidas
p~l~ Consohdação das Leis Trabalhistas (CLT). Segundo as autoras, a realidade
VIVIda pelas crianças e adolescentes desta região tem características muito
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proxlmas ao secular sistema de exploração da cana-de-açúcar, através do
trabalho escravo. Semelhantemente aos escravos mirins de então, as crianças
e adolescentes da zona da mata pernambucana não são contempladas com
condições básicas de alimentação, moradia, saúde, educação e garantias
trabalhistas. As autoras consideram que os fatores que contribuíram para a
utilização da mão-de-obra infantil de forma ilegal foram:

As características de docilidade, agilidade, baixo poder de contestação,
sentimento de impotência e facilidade de demissão foram fatores que
certamente contribuíram para a utilização ilegal da mão-de-obra infantil nos
últimos cinqüenta anos da economia da cana-de-açúcar."

A criança trabalhadora é relacionada à pobreza da família, o trabalho
dela é estendido a inúmeras funções, sem, contudo, observar as condições
mínimas de seguridade.

Segundo Neves," o trabalho infantil "tem sido considerado símbolo
do irreconhecimento de determinadas atividades produtivas penosas,
realizadas por crianças e adolescentes". Para tanto, esse irreconhecimento
tem sofrido denúncia pelos diversos meios de comunicação, por entidades
sindicais de trabalhadores, como também por instituições preocupadas com
a melhoria social. Para Neves, há várias formas de trabalho infantil, dentre
eles estão: o remunerado, o qual é realizado por condições penosas por
crianças e adolescentes, tendo, portanto, o caráter que impede o crescimento
humano, seja no âmbito físico, social, moral e profissional; a outra forma de
trabalho infantil, fundamentada na transmissão de saberes e construções de
profissões e condição de herdeiros, como no caso do trabalhador artesanal
ou do agricultor familiar. Este tipo de trabalho infantil não retira da criança
e do adolescente as condições penosas e prejudiciais ao crescimento físico,
social, moral e profissional.

As narrativas sobre a infância das mulheres camponesas revelam não
apenas a vida difícil, mas o trabalho como um valor no processo de socialização
de meninos e meninas em famílias camponesas. É através do trabalho que se
disciplinarizam os corpos, desenvolvendo a utilidade e a obediência; mas é
também a ética do trabalho que orienta a formação de homens e mulheres
dignos (as) e honestos (as), capazes de serem respeitados (as) pela comunidade
e de reproduzirem a si próprios e à sua família. O trabalho de crianças em
famílias camponesas explica-se não apenas pela divisão de tarefas por sexo e
idade, mas também por um conjunto de valores que são transmitidos de
forma transformada de geração em geração. Se, de um lado, a disciplinarização
dos indivíduos pelo trabalho é instaurada pela necessidade do processo de
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produção capitalista e do Estado em garantir a ordem social, de outro lado, o
trabalho também se expressa como um valor construído pelo jogo de tensões,
lutas e estratégias das classes populares em relação às classes dominantes.
Como bem mostra Thompson, a cultura de classe não se constitui apenas
pelo lugar dos indivíduos no processo de produção e pelas determinações
estruturais, mas também pela cultura, pelas noções e valores que orientam as
ações dos indivíduos e grupos sociais. Com relação a socialização de crianças
entre os plebeus no século XVIII, Thompson diz:

A aprendizagem como iniciação nas destrezas adultas não está limitada a sua
expressão industrial regulamentada. A menina faz seu aprendizado de dona
de casa, primeiro com sua mãe (ou avó), depois como criada doméstica,
como mãe jovem, nos mistérios da criação dos meninos, se processa o
aprendizado das matronas da comunidade."

A transmissão através de gerações não significa apenas o aprendizado
de uma atividade material, mas também de um conjunto de valores que
garantam a identidade do grupo social. Em um contexto de mudanças socio-
econômicas, com a crescente pauperização dos camponeses, em que a família
tem acesso limitado à terra, bem como a equipamentos de trabalho, o trabalho,
permanece como um valor central na socialização de meninos e meninas,
mesmo quando o acesso à escola se torna mais fácil. As narrativas das avós
enfatizam o valor-trabalho como a "boa educação" de crianças. D. Francisca
narra com ênfase a educação dos filhos através do trabalho:

Ah, da enxada pra escola, em casa nesse tempo não tinha essa história de viver
em jogo não, só era de casa pro roçado, pra escola; os que queriam estudar
muito só assinam o nome, pronto. Mas não criei filho meu que nem hoje em
dia não: bebendo cachaça, fumando.; meus filhos nem fumam, puxam tudo a
eu, nem pai também não fumava (Aponta para a casa ao lado da sua e
comenta): olhe bebendo cachaça, fumando, respondendo aos outros. Eu me
pabulo: criei meus filhos, e hoje em dia ignoro, não gosto nem dos meus netos
porque .... ou é a época que é ou é as mães que não sabe educar (gesticula a
cabeça com olhar reprovador; deixando claro que não concorda com a maneira
da nora educar seus netos mostrando a sua nora que estava em pé no
parapeito da janela , olhando o movimento da rua , totalmente alheia as
observações que sua sogra fazia) tá doido de menino em rua, boto pra fazer
seja o que for; boto pra tirar capim para as galinha. É sou muito revoltada
com a criação de hoje em dia. Meus filhos graças a Deus abençoe eles todos;
aí tinha um velho que morreu lá no Surrão, Severino Joaquim, que ele dizia:
que só foi eu quem soube criar, ele me conhece como Maria da Silva, só foi
quem soube criar os filhos sem pai; porque eu criei meus filhos sem pai,
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porque ele vinha, voltava, passava um mês, dois, três voltava vinha voltava,
num criou filho, não ia pro roçado, não botava a enxada nas costas, meus
filhos que ia trabalhar se os filhos quisesse ir. (Dona Francisca)

o relato de dona Francisca tece críticas à forma de a nora educar os
seus netos e mostra seu orgulho em ter, sozinha (já que o marido estava
ausente), educado seus filhos segundo os valores honrados na comunidade,
ou seja, trabalhando e estudando. Como avó, Dona Francisca, reafirma
valores de família, transmitindo a história de um passado vivido. Os avós,
como coloca Barros, inspirada em Halbwachs, assumem a posição de
mediadores no processo de manutenção da identidade grupal:

Para Halbwachs, transmitir uma história, sobretudo a história familiar, é
transmitir uma mensagem, referida, ao mesmo tempo, à individualidade da
memória afetiva de cada família e à memória da sociedade mais ampla,
expressando a importância e permanência do valor da instituição farniliar.P

A memória do passado é não só um discurso sobre o passado,
mas pretende atuar sobre e representar o presente; reatualizar a forma de
educar os filhos no passado é um discurso para legitimar uma concepção de
educação de crianças no presente. Assim, "a memória do passado é tão mais
importante quanto mais interfere nas relações sociais do presente". 26

O trabalho, nas comunidades camponesas, é mantido como elemento
indispensável na socialização das crianças, e se apresenta com o caráter
disciplinado r para os membros da família, pois é através do trabalho que os
agentes são disciplinados, tornando-se homens e mulheres dignosías),
honestosías), obtendo o respeito social de todos os membros da sociedade em
que estão inseridos. Sendo portanto, o trabalho, o organizador social da
produção no seio familiar, é apreendido como um valor moral que é transmitido
de geração a geração. Nos termos de Neves, o trabalho é um recurso de
enquadramento moral dos pobres (camponeses, trabalhadores rurais e urbanos):

Pela ausência de outras instituições de apoio, os trabalhadores e seus familiares
se tornam constrangidos à reação diante de condições que consideram injustas
e ilegítimas. Não dispondo de outras formas de expressão social e vivendo sob
a suspeição da desqualificação, produto em grande parte do abandono e do
insulamenro, elesconstróem uma imagem socialfundada na honra do trabalho."

Na cultura camponesa, o trabalho, a terra e a família são
indissociáveis e estão relacionados a princípios organizatórios centrais, como
a honra e a hierarquia: "Pode-se opor esse tipo de sociedade às sociedades
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modernas, individualizadas e voltadas para o mercado; em outras palavras,
pode-se opor uma ordem moral a uma ordem econômica". 28

Se a família camponesa é organizada como uma ordem moral, o
trabalho das crianças não pode ser explicado pelos princípios da ordem
econômica, mas por princípios da "ordem moral". O trabalho infantil, em
relações de trabalho assalariadas, é compreendido como conseqüência do
processo de desigualdades sociais gerado pela acumulação capitalista. O
trabalho de crianças, embora possa inviabilizar direitos básicos da criança,
como a escolarização, é também concebido como parte de um modo de vida
centrado na associação entre trabalho, família e terra.
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