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Primeiramente quero agradecer a comissão organizadora deste evento que
me convidou para participar como conferencista e que, presumo, espere alguma
forma de contribuição ao tema em referência.

Quero iniciar com uma citação: "acredito que, se alguém é convidado a
partilhar do saber de outro, não lhe cabe perguntar: por que me convidaste? Mas
deve participar do que o outro sabe até quanto seja capaz".·E esta é a minha in-
tenção. (Filósofo e sábio Martin Buber). Estas foram as palavras do filósofo e sá-
bio Martin Buber que acredita no encontro das pessoas, pelo ponto da circunfe-
rência, que é o círculo, que é o elo, onde uma peça e outra vão se juntando e for-
mam uma força de realização, amor e todas essas coisas. Eu começo com essa ci-
tação e assim, procurarei transmitir a minha visão dessas três categorias: Universi-
dade, sociedade e menor, em nosso País.

Nas sociedades modernas e ricas culturalmente, a Universidade é o centro
de produção e difusão do conhecimento em seu mais alto nivel. Como tal, a Uni-
versidade é ao mesmo tempo objeto e sujeito da sociedade em que se insere. A
Universidade de pesquisa, que dita o padrão de educação superior e de investiga-
ção, compreende tanto a busca de novos conhecimentos e sua divulgação, como
o questionamento das teorias e saberes em uso. Como tal, ela atua no campo das
chamadas ciências exatas da natureza e matemática - como no campo das ciên-
cias sociais e humanas. ~ através das atividades em ambos os campos e objetivos
mencionados que a universidade retribui à sociedade o apoio que dela recebe.

A Universidade de pesquisa, que é o marco de referência ou o padrão da
Universidade moderna, contribui para a formulação ou a produção de novos mo-
delos de organização social.

A Universidade tradicional, ao contrário, limitada nas suas atividades à
transmissão de conhecimento, apenas contribui para a reprodução do modelo de
organização social pré-existente, ou seja, não é parte dos instrumentos de mudan-
ças ou evolução social.

Palestra proferida no I Forum Cearense de Debates sobre o Menor, Fortaleza, maio de
1986.
Pontif(cia Universidade Católica do Rio de Janeiro - NEAM.
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o ~a~rão desejável de Universidade de pesquisa talvez seja mais importante
como objetivo de uma polltica universitária em parses em desenvolvimento como
o nosso,_ do que em palses social e economicamente mais avançados. Isto por
duas razoes:

1.0) Porque a preservação dos valores e identidades culturais do nosso País
se faz necessária. A atividade permanente de pesquisa na Universidade fortalece
as de~e~s naturais contra a alienação de nossos valores, no sentido de preservar
peculiaridades. ~ costu~es de nosso povo, que decorreria do ensino superior pu-
ramente repetrtivo. Ensino superior que irá formar parte importante das elites di-
rigentes de nosso País.

.2_0) Só uma Universidade de pesquisa, promotora e cenário de debates e
questlon~mentos sobre os temas de interesse social, poderá enriquecer as propos-
tas dos diferentes segmentos da sociedade, na estruturação de um sistema efetiva-
mente de~ocrátic~ .em nosso Pa ís. Entendemos sistema democrático, no sentido
~e. um regime ~olltlco .de. participaçã~ r~al das grandes massas no progresso po-
Iltl:o, de s:leçao de prioridades econormcas e SOCiaiS, ou seja, a sociedade aber-
ta a ascensao a patamares mais elevados de bem-estar econômico e social.

~as a Universidade de pesquisa deve, em contrapartida, estar aberta às
necess.ldad~s e aspirações ,popu.lares. Só assim, via mecanismos de integração
for~al: e informais, podera efetivamente compreender, analisar e interpretar tais
a.splraçoes e necessidades, transformando-as em proposições concretas, que
Sirvam, no pl~no do debate democrático, ao aperfeiçoamento da ordem social.

~essa linha de pe~samento, ~ Universidade deverá participar dos problemas
que afligem a nossa sociedade. HOJe, temos uma Universidade com uma estrutura
profundamente separada dos interesses gerais do Pa ís.

A pop~laçã~ não. re~onhece a Universidade como um instrumento de
progre..sso sO:lal e sim atribui a ela a responsabilidade da produção de profissionais,
q.ue nao terao engajamento quando formados. Para mudar essa visão há neces-
sidade de que a. Universidade assuma um profundo compromisso ~cial. Que
d~se~volva e se Integre efetivamente em projetos ligados às comunidades asso-
ciaçoes de moradores e movimentos sociais, buscando orientar e subsidiar' ações
em prol do bem comum,

. A Universidade deve abrir-se a todas as formas de conhecimento e ser u
catalizador contínuo de idéias, extrapolando para outros povos e articulando
outras e.xpe~~ên~ias, t~n~o no que se refere à ciência e à tecnologia, como às
letras e. as crencias sociais. Deve questionar essa atuação do saber hierarquizado
que hoje rege a sua dinâmica. '

. Uma reflexão importante cabe, ainda, no que se refere ao acesso à Univer-
sl~~de e ao. saber nela produzido. Será que é justa essa triagem discriminatória e
elitista em Igu~lda~e de condições? Será esse saber estratificado o único caminho
para uma. realização plena? Como criar instrumentos e formas para democrati-
zar o ensino? Como a Universidade vem conduzindo a ditlcil relação entre
SAB~R E PODER? Cabe à Universidade permitir-se buscar respostas para esses
quesnonamantos e conhecimentos. Assim procedendo, ela atuará acima das
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ideologias, dos preconceitos, dos valores, dos dogmas e das divisões de qualquer
origem, como um mecanismo de aproximação, de intercâmbio e de entendi-
mento universal.

Essas transformações na Universidade virão de encontro às demandas da
nossa sociedade, hoje num real processo de participação, sem liderança cultural
definida, com grande intensidade, mas com retardamentos desnecessários e
desperd ícios controláveis.

Para que a sociedade se engaje nesse processo de transformação do estado
atual, e, conseqüentemente, das instituições, é preciso que cada um de nós res-
ponda de pronto a seguinte indagação: QUAL O SENTIDO DA VIDA? E a me-
lhor resposta que encontrei, até o presente momento, foi a de ALBERT EINS-
TEIN, em seu livro Como Vejo o Mundo:
"Tem sentido a minha vida? A Vida de um homem tem sentido? Posso responder a tais per-
guntas, se tenho esp/rito religioso. Mas, tais perguntas têrn sentido? Respondo: Aquele que
considera sua vida e a dos ourros sem qualquer sentido é fundamentalmente infeliz, pois
não tem motivo algum para viver" (I)

No nosso modelo capitalista, vamos perdendo o sentido da nossa própria
existência. O mito do crescimento acelerado da capacidade de produção, que se
apoia na exacerbação do "Consurnisrno", como condição para a sustentação do
modelo, resulta, como conseqüência, a alienação do homem, corrompido pelo
desejo exclusivo de. bens materiais, o que leva a uma violenta e neurotizante
competição com os seus semelhantes, inibidora da cooperação e da fraternidade,
com o agravante de um sistema que conduz à destruição excessiva de recursos
naturais e a sérios desequihbr ios ecológicos. No plano internacional, a "Guerra
Fria" conduz ao desperdício de enormes recursos na produção de material béli-
co e de destruição em massa, que poderiam ser aplicados de outro modo na reso-
lução dos problemas reais da humanidade.

Nesse contexto de mutações e crises de uma sociedade em ebulição, faz-se
necessária a interação estreita entre os sistemas econômicos e sua infra-estrutura
científico-tecnológica, e as demandas sociais e culturais da Nação. O que se obser-
vou até agora no mundo atual foi a lamentável expressão de inexistência de tal
vinculação. E, nessa perspectiva, paradoxalmente, o que pareceu ser desenvolvi-
mento econômico foi muitas vezes a negação do desenvolvimento social.

Estudos produzidos recentemente pelo laboratório de Computação Cien-
tífica do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico, analisando o crescimento demográfico brasileiro e suas conseqüências
no setor educacional, indicam que, entre 1980 e o ano 2000,25 a 30 milhões
de indivíduos serão analfabetos, hipótese esta considerada otimista. Esta é uma
questão bastante grave e que deve ser enfrentada com seriedade, sob pena de
comprometer todo o processo de democratização e de desenvolvimento econô-
mico e social almejado por todos nós.

(1) Einstein, A. Como Vejo o Mundo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1981.
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Todas as considerações até aqui abordadas não terão, porém, qualquer res-
sonância, se não es.tiverem inseridas num processo amplo e profundo de educação,
no qual o ~otencl~' humano é estimulado a alcançar sua melhor e mais adequa-
?a. ~x~ressao de vida. Nessa perspectiva, são reconhecidas todas as dimensões e
rmciatrvas ~a educação, qu~r no sistema formal, em todos os seus ruveis, quer
nos procedimentos alternativos de uma educação permanente fora dos limites
das instituições. '

Estão mais do que comprovadas as carências existentes no sistema educa-
cional formal brasileiro. Portanto, tor nã-lo eficiente ao longo do tempo é co-
mo vemos, fazer surgir o grande leque de opções tecnológicas para o futuro.
<?>mo sugere Maria da Conceição Tavares, utilizar-se, por exemplo, a informá-
tica para desenvolver um sistema integrado de informações, conhecimentos e
comunicação de massa, capaz de levantar, num futuro bem próximo, o perfil
de informação e cultura geral da população jovem brasileira, criar-se-ia uma ori-
ginal e surpreendente gama de criatividade e competitividade no futuro. Essas in-
formações seriam utilizadas como forma de treinamento e capacitação flex(veis
para diferentes ocupações, visando a atender a demanda do mercado de traba-
lho. Ela daria ênfase a coisas novas que os jovens têm na cabeça e a gente não
sabe que existem. Então, planejando-se em cima desta expectativa, ter-se-ia um
outro horizonte diversificado de opção de campo de trabalho.

. N.o quadro atual, há uma sobrecarga no sistema educacional formal, que
ate o final do século produzirá milhares de jovens sem nenhum preparo educa-
cional e formal, que os incapacitarão para o desempenho satisfatório de quais-
quer atividades.

Assim, o desenvolvimento cienHfico e tecnológico deveria penetrar nas vá-
rias camadas da sociedade, através de um processo educativo contrnuo tentando
corrigir a defasagem criada e cristalizada pelo distanciamento entre ~ conheci-
mento cient(fico-tecnológico e as questões sociais.

Obviamente, a ciência e a tecnologia consideram excelente o método cien-
trfíco, que revolucionou o mundo e nos deu novas e excitantes perspectivas a
respeito do mundo ainda em formação. Mas, também, nos deu o espectro de um
mundo isento de valores, à beira de destruir-se, dividido por enormes hiatos en-
tre poucos ricos e muitos pobres, poucos bacharéis em Filosofia e muitos analfa-
betos, poucos superalimentados e muitos famintos, poucos esperançosos e muitos
desesperados. Colocou grande poder nas mãos daqueles que têm poucas priorida-
des, além do seu próprio engrandecimento polrtico, social e econômico.

O mundo hoje é um terreno tecnológico estéril - não porque a ciência e a
tecnologia ou o método cienHfico sejam maus, mas por que pouco podem nos
dizer a respeito de valores, ou do significado da vida, ou do que é realmente agir
como ser humano.

Se não se modificarem as prioridades nacionais nas duas décadas que so-
bram, com o propósito de privilegiar-se o desenvolvimento do processo educati-
vo brasileiro, no sentido mais amplo, será dif(cil imaginar-se que a Nação Brasi-
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'aira chegue ao final do século XX como aquele pars que, ao lado de um sistema
ecor.vmico forte, soube também construir uma sociedade culta, civilizada, jus-
'" e cernocratica.

No caso brasileiro, avulta o problema do "menor", ou seja, da nossa crian-
çc, Sem rótulo. Porque menor é um rótulo que nós assumimos. Tem que desro-
tular. Menor é criança, criança brasileira. Fica difícil falar sobre essa criança de
maneira suave, uma vez que lhe é negado o direito de sobreviver e, quando isso
ocorre, recai no quadro dramático do subdesenvolvimento. É preciso dar á crian-
ça o direito à voz. Abrir um espaço efetivo na farmlia. Todos nós temos alguma
mensagem, alguma recordação daquela história de quando a gente estava na sala,
chegava uma visita e a mãe da gente dizia o seguinte: "Sai da sala que isso não é es-
tória prá criança". Eu queria inverter: "Fica na sala, porque você é criança." A(,
eu acho que muda o estado natural das coisas. Abrir espaço na escola, onde ela
quiser se manifestar. A gente tem de aprender que as nossas inseguranças diante
das crianças ficam claras e nrtidas, A gente tem de aprender a crescer com a ob-
servação da criança. Porque a gente acha que tem todas as respostas, mas a gente
não tem. A gente tem respostas viciadas, a criança, não. A criança tem uma res-
posta franca. Se ela diz prá você: "Você é bonita", é porque você realmente es-
tá bonita; se ela diz" você é feia", é porque você realmente está feia.

Então, eu acredito que a criança tem uma coisa que nós já perdemos e que,
de vez em quando, a gente recupera: Ela tem uma autenticidade de proposta
existencial, que ninguém tira. Ela sabe o que é bom prá ela, ela sabe o que ela
quer. Nós é que distorcemos o saber desta criança. Então, me dói muito a gente
já estar estratificando a relação infantil: criança rica não fala com criança pobre,
criança pobre não fala com criança rica. Para mim isso é um crime: realmente,
estratificar pela criança é um crime. Nós não podemos nos permitir passar em
branco sobre esta questão. Eu tenho observado muito isso, de um lado e do ou-
tro. As crianças têm códigos próprios. Criança gosta de ser uma flor, criança
gosta de ser uma fada. Meu Deus do Céu, nós vamos perder isso.

Deixar uma fada pintar aqui e transformar esse mundo mágico, é o que nós
estamos precisando, porque esse mundo real não está mais servindo.

É dever de todos nós, envolvidos nesta causa, informarmos, de maneira
fiel, os índices que circulam nos vefculos de informação. No caso, é um rndice
da revista Retrato do Brasil: O Brasil tem hoje uma taxa de mortalidade infantil
cerca de cinco vezes superior à de países muito ricos, como os Estados Unidos,
e muito maior até mesmo que a de um país pobre como Cuba.

A fome é o cerne de toda a problemática que afeta a nossa criança: ela afe-
ta 86 milhões de brasileiros. Cerca de 50% de nossas crianças são subnutridas e
muitas enfrentam grandes dificuldades para poder sobreviver. Não podemos mais
adiar a formação de mutirão a favor da vida, participando de propostas que esti-
mulem a ação comunitária, na construção de mecanismos de cooperação entre
comunidades e governo. Buscando instrumentos eficazes, capazes de adaptar
tecnologias alternativas de baixo custo para solucionar problemas de saneamen-
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to básico: água, esgoto, lixo, - preservando o mínimo de saúde que esta crian-
ça ainda dispõe. Temos que assumir as funções - e aqui eu vou aproveitar a mo-
da - de fiscais da vida da criança brasileira, exigindo verbas para projetos sociais,
apresentando idéias, contribuindo na fixação de prioridades pelo Governo para a
área social, reivindicando reformulações na política salarial e de emprego, pois
pertencemos a uma Nação que está vivenciando um quadro de calamidade
pública.

Neste sentido, desde janeiro de 1982, a Pontitrcia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, vem desenvolvendo uma série de atividades no campo da
criança desassistida, através do NEAM - NÚCLEO DE ESTUDO E AÇÃO
SOBRE O MENOR, no qual atuo. Se por um lado esta iniciativa nos permitiu
criar um espaço dentro da Universidade para estudar, articular, produzir e re-
pensar as práticas que atuam sobre esta criança, por outro nos mostrou que, sem
uma definição pol ítica clara e eficiente, priorizando ações diretas relacionadas
com esta problemática, nosso desempenho seria inócuo. Neste momento, esta-
mos definindo um projeto integrado com o Centro Comunitário da favela da Ro-
cinha, uma das maiores do Rio de Janeiro, ressaltando a educação e a saúde, em
sentido amplo.

Nada de pacote pronto. Nada de receitas. Eles têm todas as receitas. Es-
tamos tentando ver o que eles estão fazendo, e ajudá-Ios naquilo que eles es-
tão fazendo. Tem muito doutor aprendendo com eles. Fiquem sabendo disso.
Trata-se de um projeto experimental em pesquisa aplicada, que se propõe a
examinar e testar em situações reais as possibilidades de aplicação do conheci-
mento cientlfico-tecnológico avançado a questões como educação básica e pro-
fissionalizante, medicina social, saneamento num ambiente trpico de pobreza e
desajustamentos psicossociais, como representado pelo conjunto populacional
daquela comunidade.

O NEAM também vem desenvolvendo um projeto de criação de um ban-
co de dados, que propiciará a todos aqueles que têm interesses pela causa da
criança, além de governos, instituições e estudantes, uma série de informações
que facilitarão o acessso a estudos muitas vezes desconhecidos. Além disso, te-
rá uma metodologia para trabalhar conceitos, produzindo um resumo dos prin-
cipais estudos, periódicos, etc. Este projeto minimizará a repetição da produ-
ção acadêmica, além de identificar novos aspectos a serem 'pesquisados. Sua
operacionalização far-se-á mediante a utilização de um órgão que domine a in-
formática - como o SERPRO, que tem dez pólos no País inteiro, e a articula-
ção de instituições tais como o NUCEPEC - em Fortaleza, o NEAM - na
PUC/RJ, a USP - SP, que, adotando uma mesma metodologia, permitam a tro-
ca eficaz de informações.

Neste sentido, o uso da máquina é fundamental. Nossa informática está
disporuvel, só que ela ainda não está nos servindo. Então, é imprescindível de-
senvolvermos esta articulação.

No sentido de contribuir para a melhoria do ensino a nível elementar, o
NEAM e o Departamento de Matemática da PUC/RJ geraram um projeto, que

veio atender aos anseios de uma escola que atua no ensino de 1.0 grau. O proje-
to "Matemática Comunidade e Universidade" tem por objetivo desenvolver uma
atividade de extensão em matemática, relacionando comunidade e universidade.
Esta decisão, além de motivação profissional que proporciona aos doutores da
matemática de se sentirem capazes de contribuir para uma melhoria do ensino, é
também fruto da consciência social de que uma das missões da Universidade, por
vezes descurada, é tentar participar das soluções de problemas sociais. Espera-se
também que o professor passe a considerar a Universidade como uma estrutura
que lhe possibilite o aperfeiçoamento e crescimento como educador e cientista.

O projeto nasceu de uma pesquisa feita em uma Escola de 1.0 grau, onde
se detectou que um grande problema da criança é o raciocínio lógico, aliado à di-
ficuldade da professora em ensinar Matemática, pois ela não domina satisfatoria-
mente a matéria.

A partir de então, nós criamos um treinamento para professores primários
_ em número de trinta, que estão aprendendo matemática com dois doutores
nesta ciência. Isto porque acreditamos que a Universidade tem que prestigiar,
tem que reciclar o professor primário, que não dispõe normalmente de tempo,
nem de dinheiro para tal.

A aprendizagem tem sido mútua, uma vez que os doutores têm tido a
oportunidade de contatar com a realidade, da qual o seu discurso é extremamen-
te distanciado, e as professoras, por sua vez, estão tendo a rara oportunidade de
ouvir o discurso acadêmico e trabalhando-o em seu interior.

É uma forma real, palpável, de integração da Universidade com a Comuni-
dade.

Nosso País é classificado como a 8.a economia do mundo. Eu me pergun-
to: para que e para quem? Oitava economia do mundo tem que ter uma justifi-
cativa. No entanto, 1/3 das Fam (lias têm renda igualou inferior a dois salários
mínimos; 1/4 das famílias têm renda de um a dois salários mínimos - não ten-
do acesso aos bens industriais.

Parece-nos muito difícil refletir o futuro nesse quadro desigual. Mas preci-
samos aguçar a nossa sensibilidade para sermos capazes de buscar alternativas
que despertem em nossos governantes o bom senso e a ética, capazes de traçar
uma política social mais ajustada e que privilegie esse grande contingente de
brasileiros marginalizados do progresso nacional.

Há, porém, um sinal de esperança, quando existe o esforço de convocar
aqueles que acreditam nas potencial idades humanas, na medida em que estas
estão dirigidas a sua dimensão superior, em busca de soluções de valor que desa-
fiem as crises sociais do mundo atual.

Nessa procura, o aproveitamento inteligente e ágil de todos os recursos
cientificos e tecnológicos, só terá sentido se ao homem lhe for deixado o espaço
para manifestar o que ele tem de mais humano, isto é, aquilo que ultrapassa o li-
mite da máquina e que significa a liberdade de ser e de criar, numa convivência
de mais amor e justiça social.

14 Rev. de Psicología, Fortaleza, 4 (2): 9 - 16,jul/dez. 1986
Rev. de Psicologia, Fortaleza, 4 (2): 9 - 16,jul/dez. 1986 15



Sou perseverante e otimista e a única certeza que tenho é o grande amor
que sinto por esses pequeninos seres. cujas vidas frágeis carecem do nosso com-
promisso de luta e participação. Aos adultos. apelo para que transformem a vida
em um constante diálogo. A troca de palavras é sempre importante para espelhar
e reformular o nosso interior. O monólogo pertence aos totalitários. que não se
percebem em erro. Fica aqui a presença marcante de João Guimarães Rosa. que
expressa muito bem a sua perspectiva de homem em "Grande Serta'o Veredas":

1Ii..er t! muito perigoso... Querer o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar
stIIIdo se querendo o ma', por principiar. Esseshomens! Todos puxavam o mundo para si,
palll o concertar COfIsertlldo. Mas cada um sd vi! e entende as coisas dum seu modo':
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