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RESUMO

A autora Critica a intervenção do Estado na área do atendi-
mento à criança de O a 6 anos. O Estado oferece um serviço precá-
rio. Na análise do tema, observa-se a ausência de um corpo teórico
de conhecimentos e de uma praxis de debate político-ideológico.
Em termos de divulgação, poucos periódicos se prestam ao debate
sobre o atendimento à criança pequena. Mesmo bibliografia estran-
geira sobre o assunto é de difícil acesso em nossas bibliotecas uni-
versitárias. A biblioteca da Fundação Carlos Chagas continua sendo
a única fonte plena de consulta sobre o tema. Com relação à Uni-
versidade, admite a autora que o tema educaçaõ da criança peque-
na ainda não faz parte de seu programa.

ABSTRACT

The Children Education, The Production of Knowledge
and The University

T~e author criticize the federal interventions in the child care
programs. The state offer a precarious service. It's obvious the ao-
sence of a theoretical embasement and a politic-ideological practice.
In what concerns the divulgation, the author shows the existence of
few works that deals with infantile care service. Even the foreign li-
terature about the subject is very difficult to find in the university
libraries. The library of the Fundação Carlos Chagas is still the only
one which has a irnportant research source about this theme. The
universities do not offer courses in this field.

Uma avaliação das polrticas de atendimento à criança pequena no Brasil
não iria divergir, em muito, daquelas que vêm sendo efetuadas sobre outros seto-
res de intervenção do Estado na área social.

Assim é que, em linhas gerais, é possrvel afirmar que a intervenção do Es-
tado na área do atendimento ã criança de O a 6 anos tem sido insuficiente, assls-

nj

Do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas. da PUC-
SP.
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tencial.is~a, emernenctat, fragmentada, centralizada (burocrática e financeiramen-
te), Prlvllegland~ o repas~ de recursos em detrimento de uma ação direta, ofe-
recendo u~ serviço de baixa qualidade, o que reflete a ausência de uma polrtlca
coerente e Integrada.

, De u~ .modo geral, as tentativas de compreensão desta situação operam a
nível da anal.lse da correlação ~e forças entre a pressão exercida pelas camadas
populares, clientela desses serviços, e a disposição para transformação polftica
do Estado em responder esta pressão.

Or~, as interações freqüentes que temos tido - graças à existência na FCC
(Fun~açao Carlos Chagasl de um dos raros núcleos de pesquisa sobre educação
da ~rlança ~e. O a 6 anos - com técnicos da administração pública e setores da
socl,e?ade civil, me levaram a repensar os níveis em que operam as determinações
polltlcas, d~s carê.ncias percebidas e procurar refletir sobre as articulações entre
pod~r p~bhco, clientela e produção de conhecimento. Pelo momento, avan
prOVISOriamente,dois postulados: ço,

1) m_esmoque por um passe de mágica a criança pequena fosse priorizada,
nao contamos com um corpo de conhecimentos e uma prática de deba-
te pol(ti,c~-id~ológica suficientemente desenvolvidos Para implantar
uma polftica inteqrada e adequada de atendimento à criança pequena;

2) ~esmo na. conjuntura atual - diante das opções políticas que não prio-
nzarn a criança pequena - seria possrvel imaginar uma intervenção mais
~dequa~a do Estado, se o corpo de conhecimentos e o debate político-
Ideológico sobre educação da criança pequena estivessem mais desenvol-
vidos e articulados.

Antes de pormenorizar esta análise, gostaria de insistir enfaticamente que
minha posição não significa privilegiar o conhecimento em detrimento da vonta-
de política, ou privilegiar a atuação do intelectual em detrimento daquela desen-
volvida por outros setores da sociedade civil e política. Estou querendo apenas
destacar que insuficiências percebidas na atuação do Estado no campo de aten-
dimento à criança pequena podem, também, ser parcialmente imputadas à fra-
gilidade do corpo de conhecimentos sobre a questão e à insipiência do debate
polftico e ideológico. De forma semelhante, é possível perceber que o movimen-
to social, quando mais intensamente se mobilizou em São Paulo em torno da rei-
vindicaç~o por <:reches (75-82), não contou com apoio de um corpo de conheci-
mentos sistematizado que pudesse auxiliar na opção por estratégias e modelos.

. Apesar da articulação entre os dois níveis de análise, (do debate político-
Ideológico e do corpo de conhecimentos) vou trata-tos em separado dada a ju-
ventude dessa minha reflexão. '

~ .núc~o de pesquisa sobre creche da Fundação Carlos Chagas conta com a par-
ncipação, além da autora deste texto, de Maria M. Malta Campos e Sylvia Cavasin.
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1. AUSÊNCIA RELATIVA DO DEBATE POLlTICO/IDEOLOGICO

o debate político e ideológico sobre o atendimento à criança pequena vem
ocorrendo de forma mitigada e esporádica, tendo sido principalmente provocado
pelo movimento de mulheres. No Estado de São Paulo, a discussão sobre o tema
creche foi impulsionada, no final da década de 70, pelo Movimento de Luta por
Creches, retomada pelo chamado grupo de Atendimento Integral à criança de O
a 6 anos do PMDB, durante a campanha eleitoral para governador em 1982, pe-
"a Comissão Especial de Inquérito sobre Creches da Câmara Municipal de São
Paulo, pelo Conselho Estadual da Condição Feminina. São poucas as organiza-
ções e entidades ligadas à área da educação onde o debate político e ideológico
vem ocorrendo: cito o GT de educação pré-escolar da ANPEd (Associação Nacio-
nal de Pós-graduação e Pesquisa em Educação) e intervenções que ocorrem du-
rante a CBE (Conferência Brasileira de Educação). O debate não é efetuado pe-
los partidos políticos, pelos sindicatos e pela própria Igreja. Isto não significa
que tais setores da sociedade não reivindiquem ou atuem nesta área, mas que
esta reivindicação ou atuação é fragmentária, desvinculada de uma reflexão ou
proposta mais abrangente e explicitada.

Esta insipiência, esporacidade e não explicitação do debate político e
ideológico sobre a questão podem ser detectadas em vários momentos, nestes úl-
timos 10 anos. A título ilustrativo destaquei 3 exemplos.

Logo no início da mobilização do movimento social pela reivindicação
por creches (2.a metade da década de 70), observamos uma intensa participação
dos grupos feministas de São Paulo. ~ possível, mesmo, afirmar que são as femi-
nistas que introduzem o novo contexto discursivo onde vai se situar a reivindica-
ção por creches: não se trata mais de uma mãe buscando auxflio, mas de uma tra-
balhadora reivindicando um direito (Rosemberg, 1988).

Ora, apesar da ruptura ideológica trazida pelas feministas, neste período,
seu discurso fica circunscrito ao campo da participação da mulher na força de
trabalho, não indo além e não explicitando e explorando o confronto, que me
parece central desta reivindicação, de um novo modelo de socialização da criança
pequena, de maternagem, de participação do Estado como agente complementar
à atuação da famflia. ~ verdade que as palavras de ordem estiveram presentes
através da fala das feministas, mas apenas enquanto sogans mobilizadores de
uma reivindicação. De um acerto modo, a reivindicação, que foi unitária em dado
momento, camuflou as divergências ideológicas que não haviam sido aprofunda-
das. Talvez este não aprofundamento tenha impedido uma revitalização das femi-
nistas na participação da luta por creches, desviando-as para reivindicações apa-
rentemente mais centrais no ideário do feminismo * (como por exemplo, a luta
contra a violência).

Para uma descrição detalhada do período reportar-se a Campos et aI. (1988).
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No início da década de ao, durante a administração Mário Covas (1982-
1?86), quando o rnunicfpio de São Paulo já dispunha de uma rede de creches
d t *1 I' .Ire as . re ativamente Importante, a então Secretaria da Famflia e do Bem-
Estar S~clal (FABES) tenta privilegiar o atendimento indireto (através de creches
conveniadasl e a expa.nsã~ de modalidade "creche domiciliar", em detrimento
das ch~madas cre~hes instituclonais. O argumento explícito da administração é a
necessidade de baixar os custos da creche direta, considerados altos. Os debates
c~lorosos, que se efetuaram d.urante a realização da Comissão Especial de Inqué-
ritos (CE I) sobre creches realizada pela Câmara Municipal * *, permitem sugerir
que, sob uma argumentação técnica, estava ocorrendo o confronto não declarado
de duas tendências: uma que propunha uma ação complementar do Estado à fa-
mflia na socialização da criança pequena; outra que repudiava esta participação.

Os debates atuais sobre a nova Constituição fornececem 03.0 exem-
plo. Em_artigo recente, Maria M. Malta Campos (1986) analisou as propostas em
circulação para a próxima Constituição referentes à educação da criança de O a 6
anos. Para tanto, analisou documentos produzidos por 7 fontes diferentes: as
propostas de Fábio Co~~arato; da Igre!a, do Conselho Estadual de Educação, da
ANPEd, CBE, da Comissão Afonso Arinos, do Conselho Nacional de Direitos da
Mulher. Destes documentos todos, a questão do atendimento à criança através de
creches e pré-escolas é tratada explicitamente apenas pelas propostas da ANPEd
~a CBE, da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais e pelo CNDM. Ou se:
ja, documentos importantes omitem a questão.

Quando reflito sobre estes exemplos, encontro duas linhas simultâneas
para sua compreensão: as características peculiares de setores da sociedade civil
que estão atuando na área; os interesses conflitantes de setores da sociedade face
a uma política de atendimento à criança pequena.

a) Características peculiares de setores da Sociedade Civil que estão
atuando na área.

Quanto a este primeiro aspecto, vou reportar-me à experiência que vivi por
um ano enquanto representante do Conselho Estadual da Condição Feminina
(CECF) no Conselho de Representantes do Programa do Menor do Estado de
São Paulo, durante a administração Montoro (1982-1986). Este Conselho era
estruturado de forma semelhante aos demais criados por essa administração
estadual, sendo composto por representantes das Secretarias de Estado e da
sociedade civil' • '. Uma das funções deste Conselho era definir uma Política
Estadual de Atendimento ao Menor, função que foi incapaz de desempenhar. No

Creches públicas. construídas e mantidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

Reportar.se à publicação Jornal da CEI.
Os demais Conselhos foram: Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comu-
nidade Negra; Conselho do Meio Ambiente; Conselho da Pessoa Deficiente; Conse-
lho Estadual da Condição Feminina.
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período de sua existência (um ano aproximadamente), foi ~apaz de atuar de
forma pontual, desbloqueando um ou outro entrave no atendimento à criança e
realizar um congresso estadual sobre menor e constituinte. Na avaliação de
nossas dificuldades em definir esta polI'tica de Atendimento ao Menor, foi
possível levantar uma série de determinantes. Entre eles destaco a natureza
específica dos representantes da sociedade civil que, em sua maioria, provinham
de organizações que prestam assistência ao menor. Ou seja, as propostas de
grande parte destes representantes da sociedade civil não se articulavam a uma
reflexão ou prática pol(tica, mas à experiência acumulada de prestação de
serviço, tanto através de sua interação com o Estado provedor de recursos,
quanto com a própria clientela que atende.

Parece-me possível sugerir que esta prática, sendo principalmente centrada
na luta pela sobrevivência, dificilmente conduz à formulação de propostas abran-
gentes. Também, tais instituições, apesar de serem privadas, ~ão visam ao lucro,
fato que não as impele a explicitarem e desenvolverem uma linha argumentativa
de defesa de seus interesses e propostas. Suas negociações com o Estado ocorrem
de forma individualizada e é aferida (quando o é}, exclusivamente, pelo serviço
que prestam. O Estado, por sua vez, não dispondo de uma política explícita de
atendimento à criança, não atua como um instigador para que esta explicitação

ocorra.Talvez tenha sido pela especificidade destas instituições, que propostas me-
nos pontuais, com uma certa consistência ideológica, tenham surgido, principal-
mente, a partir dos movimentos sociais. Se a experiência do Conselho do menor
foi frustradora quanto a seus objetivos, é possível que tenha propiciado, pela pri-
meira vez no Estado de São Paulo, uma experiência de convívio entre represen-
tantes da sociedade civil que lidam com crianças e adolescentes fora do contexto
escolar, permitindO um início de convívio com o confronto de posições.

b)Os interesses conflitantes de setores da Sociedade face a uma
política de atendimento à criança

Apesar de correr o risco de ser taxada de persecutória, parece-me possível,
também sugerir que a inexistência de um ideário (ou de vários), pelo menos rela-
tivamen~e articulado e explicitado sobre o atendimento à criança pequena, pode-
ria corresponder a uma estratégia de evitação de um enfrentamento político/

ideológico.Ou seja: neste momento em que o atendimento à criança pequena constitui
uma reivindicação popular considerada legítima * sistematizar as propostas e as
intervenções isoladas em uma proposta integrada e operacionalizada de pol(tica
de atendimento poderia provocar a explicitação de temores face à intervenção do

Veja-se, por exemplo, a freqüéncia com que a creche integrou plataformas de candi-
datos ao Executivo e ao Legislativo durante a última campanha eleitoral.
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Estado nesta área social. Pois bem - continuando o uso redundante do condi-
cional, que neste ponto de amadurecimento do meu questionamento ainda me
é ~uito necessário - parece-me possível, se não detectar, pelo menos apontar
dois c?mponentes deste temor, nem sempre explicitado, de uma intervenção sis-
tematizada e coerente do Estado no atendimento à criança pequena:

1.0) que o Estado passe a substituir a família, desempenhando, no espaço
público, funções que anteriormente eram atribuídas exclusivamente à
esfera do privado;

2.0) que o Estado estenda sua política educacional à criança de O a 6 anos.

Dito de outro modo: o temor parece ser compartilhado tanto por aqueles
que atribuem a guarda e a educação da criança pequena exclusiva, ou principal-
mente, à família, quanto por aqueles que querem canalizar a intervenção do Es-
tado exclusivamente à educação de crianças a partir dos 7 anos.

Considero que esta ausência ou evitação do debate político/ideológico, por
parte da sociedade civil, constitui um momento a ser superado, na medida em
que é possível identificar alguns efeitos indesejáveis. Em primeiro lugar, porque
acaba legitimando, por omissão, a ambigüidade que se percebe nas intervenções do
Estado nesta área social em segundo lugar, porque dificulta ao próprio Estado a
articulação e operacicnalizaçâo de propostas integradas. Assim, não tendo diante
de si interlocutores que estimulem a formulação ou explicitação de políticas, o
Estado encontra legitimidade no exercicio de uma ação pontual, casuística e
clientelísta, como se existisse apenas um modelo único de arranjo familiar, aque-
le integrado por pai, mãe e filhos (as) com divisão sexual de trabalho. Os outros
arranjos seriam excepcionais, o que justificaria uma ação provisória e pontual.
Também, não tendo diante de si representantes da sociedade civil que estimu-
lem o debate político/ideológico, Conselhos e Comissões mistas voltada para a
questão do menor - organizados e estimulados pelo próprio Estado - acabam
por cair na armadilha da "consulta popular", organizando eventos de massa que
constituem, a meu ver, desvios de função.

2. AUSÊNCIA DE UM CORPO DE CONHECIMENTOS

O segundo ponto que gostaria de discutir diz respeito à carência de conhe-
cimentos teóricos e empíricos que possam informar tanto a elaboração de uma
política consistente de atendimento à criança pequena, quanto orientar a reivin-
dicação, implantação e a avaliação de programas.

Um arrolamento, não exaustivo das insuficiências a nível do conhecimento
e de suas implicações, aponta que:

- Não dispomos, até o presente momento, de qualquer diagnóstico sobre a
extensão do atendimento à criança pequena. Uma avaliação deste tipo,
no momento, dada a fragmentação das intervenções do Estado e o não
controle das intervenções privadas que escapam à administração escolar,
só pode ser efetuada através de informações coletadas junto ao usuário.
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Pela primeira vez teremos acesso (se ocorrer !) a informações nacionais
sobre práticas de guarda e educação da criança pequena através do Su-
plemento Menor que acompanhou a coleta de dados da PNAD 85, mas
não sua divulgação!

_ Não dispomos de qualquer instrumento experimentado de avaliação de
programas. Dispomos, é verdade, de alguns estudos de caso que, apesar
de importantes, não tiveram a preocupação ~pois não ~ra_o caso) com
a elaboração e experimentação de matodotoqlas de avaliação.
Aqui merece destaque a ausência de um instrument~ adequado p~ra
avaliação de custos. Se destaco a avaliação de custos, e porque o pedido
é extremamente recorrente e porque os custos cO,nstituem a..rgumentofre-
qüentemente usado para estimular ou frear a implantação de progra-
mas. Foi possível perceber, algumas vezes, a utilização de instrum~ntos
inadequados (por exemplo que não contabilizam os custos pro~enlentes
da participação da comunidade ou da administração central) orientando
para a adoção de programas, possivelmente, inadequ~os, ,

_ Não dispomos de padrões que orientem a implantaçao e funcl?nament~
de equipamentos de qualidade. Questões como ta~anho, proJet~ arqur-
tetônico, quadro de funcionários (quantidade, atributos), relaçao adul-
to/criança, programação psicopedagógica, formação de pessoal etc
ficam sem respostas, ou recebem respostas imediatas ditadas pelo ~~m
senso, pelo volume de recursos disponíveis, ou pelo impacto polrtico
que se queira provocar.

Estas são apenas algumas insuficiência~ .a,nível do c~nhecimento. Parece-
me que tais insuficiências, e outras mais, dlflcllrnente ser,a~ suplanta~as, se as
condições atuais forem mantidas. Com efeito, são pou~uls~lmo~ ~s nucleos de

, t-o trabalhando sobre a questão' é possivel Identificar trabalhospesqursa que es a '" d
em Porto Alegre, São Paulo, Ribeirão Preto, Belo HOrizonte, Campina G,ran e,
Rio de Janeiro, realizados por pequenos grupos, Não dispomos de canais. para
divulgação e debate do conhecimento que vem sendo acumulado ent~e nós. com
exceção dos Cadernos de Pesquisa, dos Cadernos do Cedes e da ~ev!sta Educ~-
ção e Sociedade, praticamente nenhuma ,revista de natureza acadêmica tem vei-
culado textos sobre o atendimento ã criança pequena. Te~o~, também~ po~co
ou uase nenhum acesso à bibliografia estrangeira. Nossas blblloteca~ u~lversltá-
, q _ ' , bras sobre o tema, Na medida em que a biblioteca darias sao paupernmas em o , ' _ l,

Fundação Carlbs Chagas possui um dos acervos mais riCOSsobre a questao, ~rat~
camente toda tese acadêmica produzida nos últimos anos parte, do ~e~erenclal bi-
bliográfico de que ela dispõe. Esta homogeneidade - apesar de inevitável, ~o ~o-
mento _ parece-me indesejável, pois não estimula o debat~ e o avanço das Idéias.

Diferentemente do que ocorreu na área da educaçao, ~scola~ em,q~e qua-
dros formados pela universidade passaram a atuar na admlnlstraçao publica, no
caso da educação da criança pequena não houve tempo par~ tanto.: sen~? que sdua

_ 'do em função do trabalho. O tema ainda nao fOI Integra oformaçao tem OCOrri _'
pela universidade: neste caso, parece-mequea sistematizaçao do eonhecirnento se
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torna ainda mais aleatória, na medida em que disponibilidade de tempo e acesso
à bibliografia do pessoal técnico engajado na administração pública é mais difícil.
Acrescente-se, ainda, a rotatividade tradicional do quadro técnico, na administra-
ção brasileira, para a ocasião de mudança a nrvel do Executivo determinado por
injunções políticas o que dificulta o acúmulo, a transmissão e a sistematização
dos conhecimentos.

De modo semelhante ao que ocorre com a produção acadêmica, no caso da
Administração, também é possível rastrear as fontes bibliográficas, só que sua na-
tureza é diversa. A informação provém, principalmente, de documentos internos
ou produzidos por agências internacionais destinados ao terceiro mundo, com
uma visão africanizada (a expressão foi emprestada de um assessor do UNICEF
para o Cone Sul) da América Latina.

Em resumo, neste momento, no País, percebo: uma defasagem entre o co-
nhecimento disponível e o conhecimento necessário no que diz respeito à educa-
ção de criança pequena; a não sistematização do conhecimento acumulado pela
prática concreta desenvolvida, tanto pela administração pública quanto pelos
movimentos sociais.

A análise deste enunciado constitui o cerne do terceiro tópico deste texto,
cujo foco se centrará na Universidade.

3. A UNIVERSIDADE E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
SOBRE A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS PEQUENAS

Quando situo a universidade no foco desta análise, devo explicitar, de início,
um pressuposto subjacente: de que a produção de conhecimento em educação
deve se orientar ou servir a propostas e à implementação de políticas públicas.
Não estou querendo ser dogmática: dai' a cautela no uso das expressões.

Este pressuposto remete a uma tomada de posição frente à produção de
conhecimento e a Universidade. Significa que estou valorizando o conhecimento
concernido com um projeto de transformação social. Mas aí, atenção: não signi-
fica que este conhecimento deva obrigatoriamente estar orientado por uma pala-
vra de ordem política, que deva obrigatoriamente provir de uma necessidade ime-
diata concreta, que não possa se distanciar do aqui e agora. Significa que o com-
promisso do conhecimento, e só ele, pode extrapolar o campo do conhecimento.

Também, não significa que é o conhecimento que deva determinar, direta-
ta mente, as prioridades em políticas públicas. Nesta determinação, o conheci-
mento deve instrumentar Estado e sociedade civil, na medida em que estas
opções são políticas e resultando do jogo de interesses e pressões. Esta ressalva
me parece importante, pois houve um tempo de onipotência e manipulação cien-
tificista, principalmente em psicologia, quando se pretendeu que o conhecimento
científico, em si, carregado da aura da neutralidade cienHfica estaria determinan-
do opções corretas, absolutas e universais de prioridades em polrticas públicas.
Um dos exemplos mais evidentes, na história da creche, foi quando a Organiza-
ção Mundial de Saúde, na década de 50, encomendou a J. Bowlby uma avaliação
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. liação que acabou redun-
das instituições de atendimont? à dCrl?nç~pe~u:a~'e~~:" um dos fatores respon-
d~n~o n~ e~ab?raçãop~~l~O~'d~t~xp:n~~v;~~e de creches nos países e~ropeus.
sAav:pl:~~~e~:~tr~~idad i nt(fica do relatório de Bowlby, ~nde nordmatlz~vas~-

. . . d uado desenvolvimento as Criança,
bre o modelo familiar n essário lustificar a reorientação de políticas públicas
constituiu a:gum~n~o d p ~ p~ra ~~etivamente, por outras necessidades: polrti-
para esta faixa etana, d t rrnma a, _ da mulher em casa tendo em vista a

. .' talidad e de retençao 'ca de incentivo a na idade de emprego para os ex-
alta mortalidade provo ada pela guerra e a necessi

.combatentes. * _ fi abusivo afirmar que há uma tendência em o Esta-
Parece-me, e~ta~, no.. ara le itimar opções que assume. Comple-

do usar a competencí aCadem~~aP ão agbusivoafirmar que a universidade se
mentariamente, parece me. tam m,. na sua produção de conhecimentos
deixa utilizar neste proc sso, n~ ~edlda ssídades de implantação de poh't icas pú-
se encontra defasada com relaç~o as ne~essl ue isto ocorre) Sei que os cami-
blicas e às necessidades da sociedade CI.VII.Por q pio o recente Boletim da
nhos para respond~r são mÚDltibPIOtS.•V~J~-~·o~~~ :;~:cut~ amplamente a produ-
ANPED - "Reabrindo um e a e .

- . . - d hecirn nto na área educaCional.
çao e dlssemlnaçao o con eCI ,e. d dificuldade da pós-graduação em

Dentre os caminhos possivets. estacoea portanto em produzir (e não ape-
integrar. efetivamente ',a pesqul.sa ao r~n~~n~~sde mestrado e doutorado oferecem
nas reproduzir) conheCimentos. os P g f - ) cursos não se constituindo

I s (e não aos pesquisadores em ormaçao ,
aos a uno d . (Fávero 1987) Quando se oferecem cursos. trabalha
em centr?s. ~ pesquisa b p~r comp~r um quebra-cabeças de conhecimentos
se com disciplinas que aca am

fragmentad?s. d que a divisão em campos disciplinares. tal como vem sendo
Isto e, a v~go . Ciências Humanas, no geral e, particularmente.

adotada pela u.nlvlers.ldad~,e~ucação tem se constitu(do em entrave para que
nas áreas da PSICOogla.e a , nda às necessidades de implanta-
a produção de conhecimento avance ou respo
ção de políticas públicas. . U"d de - enquadran-

Os campoS disciplinares tal como persistem ,na ruversi a otos prin-
h' t possível - tornaram-se r ,

do, delimitando: censurando o co~ e~~:~s :ovimentos sociais das últimas déca-
cipalmente apos o advento e evo uç . tos sociais como objeto de estudo,
das. A Universidade apenas usa .os movimen institui ão a partir de seus
mas não se redefine epist~mOIOgICam~~te;o~~~~:~t~iS(veiSn:a; questões (como
questionamentos. Os.movlmentos ;~~I~odelo familiar paradigmático com divi-
por exemplo o questlon~~ento ~ ram r novas respostas concretas
são naturalizada de pa.pels sexuais) ~~e ape;:6rico~das Ciências Humanas. Refi-
do Estado e que desafiaram os para Igmas movimentos que tematizaram e te-
ro-rne, princi~almen~e, ness: contexto, a~sade temas que eram considerados co-
matizam as hierarquias de genero, raça e , ,

Para uma análise mais sistemática deste per íodo reportar-se a Rosemberg (1984).
Volume 9. n.? 1, Janeiro-março de 1987.
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mo marginais para as Ciências Humanas e que, uma vez reelaboradas enquanto
relações socialmente construrdas, adquiriram centralidade para a compreensão
dos processos da transformação social.

Ora, esta centralidade re-orienta a definição, delimitação e hierarquização
dos objetos de conhecimento que se encontram deslocados, inadequados ou
censurados pelos recortes disciplinares pré-existentes no âmbito da produção
acadêmica. Quão freqüente tem sido, para mim, por exemplo, encontrar rnes-
trandos e doutorandos com problemas interessantes, atuais, não encaixáveis nas
disciplinas ou nas teorias delas decorrentes.

Uma saída procurada pela Universidade tem sido a criação de núcleos e
grupos de estudos que se organizam em torno dos novos recortes.

Apesar da experiência, no Brasil, estar mostrando que esta reorganização
ainda se situa nas franjas da estrutura acadêmica, sendo guetizada e guetizando-
se, sendo marginalizada e marginalizando-se, não conseguindo estabelecer, ainda,
um verdadeiro diálogo com as teorias maiores (Costa, et alii, 1985), talvez seja,
no momento, a única saída que vejo para que temas novos e a interdisciplinarie-
dade entrem na Universidade. Como a questão da educação de crianças peque-
nas.
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