EXEMPLO DE AMOR AO PRÓXIMO
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Nunca é demais repetir que educação é mola-mestra do desenvolvimento humano e social, o
embrião que se ramifica por todas as atividades do viver.

Por isso, a escola mais que um centro de estudo, deve transformar-se num centro educativo de
formação de diálogo, de orientação, de convivência comunitária. É preciso resgatar a
importância da escola na abrangência de ações que envolvem todo o comportamento humano.

A Síntese de Indicadores Sociais de 2003, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), publicada em abril de 2004, assinala que educação influi no índice de morte na
infância. O IBGE encontrou em 2000, entre mulheres com nível de instrução superior a 8 anos,
uma taxa de 20 óbitos por mil nascidos vivos; no grupo com até 3 anos de estudo, a
mortalidade foi muito maior: 49,3 por mil.

O Nordeste apresentou quadro mais desanimador: a taxa, entre os filhos de mulheres de baixa
escolaridade, chegou a 70,3 mortes por mil, uma diferença de 151% em relação às crianças de
mães com mais de 8 anos de instrução. Mostra o relatório que no Brasil as taxas de
mortalidade infantil – menores de 1 ano – e na infância estão muito acima do nível
considerado “civilizado”, ou seja, 5 óbitos por mil nascidos vivos. Em 2002, o índice entre
crianças de 1 a 364 dias foi de 27,8 mil. Já entre os menores de 5 anos, o indicador foi ainda
mais elevado: 34 por mil.

Conclui o estudo do IBGE que o caminho para a redução de mortes na infância – menores de 5
anos – passa pela educação da mãe. O nível educacional influencia a atitude da mulher em
relação ao acompanhamento da gravidez, à higiene e à saúde da criança.

A consciência do valor da educação toma vulto. Parece que estamos conseguindo despertar os
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estudantes para a realidade social. A reativação do Projeto Rondon, abordado por mim no
último artigo, partiu da União Nacional dos Estudantes (UNE). A visão de mundo está se
alargando, as necessidades sociais se visualizando e os estudantes começam a chegar à
comunidade carente e, ao querer ser-lhe útil, idealizam projetos, no sentido de colaborar com
ela, desenvolvendo ações educativas, preventivas de saúde.

Tomamos conhecimento, através da mídia, de jovens universitários, alunos da Faculdade de
Farmácia de Araraquara (Unesp), que se embrenham pelas sendas das comunidades
carentes. Sentem que a faculdade propicia pouco contato com a realidade e elaboraram, eles
mesmos, programação de intervenção social. Receberam treinamento no Centro de Referência
do Jovem e do Adolescente, da Prefeitura, e entenderam que esse projeto não poderia ser
confundido com os programas assistencialistas, como, por exemplo, doação de comida.
Interessam-se pela saúde da população. Visitam as famílias no último domingo de cada mês,
no ônibus da Unesp, orientam sobre remédios, saúde, higiene e medem a pressão arterial. Na
faculdade, promovem exibição de filmes, debates para jovens, abordando temas como drogas,
sexualidade e cidadania.

Essas ações sociais são voluntárias e praticadas com entusiasmo e dedicação, tanto que não
existe problema de continuidade. Os alunos do 1.º ano aderem maciçamente, substituindo os
que vão se formando, ............... uma corrente ininterrupta.

O projeto surgiu em 2001, através do Centro Acadêmico, com o nome de Atenção
Farmacêutica Estudantil Permanente (Afep), que fez parceria com a Associação Amigos da
Vida, que trabalha com dependentes químicos.

Aguardamos que estudantes de outras faculdades se mirem no exemplo desses beneméritos
universitários e partam para novas ações de utilidade social, dando também sua parcela na
construção de um mundo melhor, mais igual.

A esperança de um mundo melhor no amanhã surge, hoje, com a educação infantil, dando à
criança não só um bom alicerce cognitivo, mas formando-a para a solidariedade, para a
compreensão, para a compaixão, no enfraquecimento da competição para o exercício da
cidadania. Essas crianças, abrigando valores, serão jovens mais participativos, mais solidários
ao sofrimento humano, aos mais necessitados e estenderão, sem dúvida, seu olhar à
comunidade carente.
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Esses jovens foram preparados para desenvolver o sentido de humanidade e de trabalho.
Alegra-nos tomar conhecimento de jovens, na idade entre 15 e 24, que cursaram pelo menos o
ensino médio, estarem entrando no mercado de trabalho com carteira assinada. É o que
mostra um levantamento feito pelo secretário do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da
Prefeitura de São Paulo, com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério do Trabalho.

Esse levantamento considera as 827 mil vagas formais criadas nos cinco

primeiros meses de 2004 em todo o País, consideradas um recorde desde 1992. Mostra que
60% dos novos empregos são ocupados por jovens de 15 a 24 anos, com, pelo menos, 8 anos
de escolaridade.

Esses jovens fazem parte de uma juventude que passa um novo alento, na crença de um
futuro melhor para a humanidade.

É preciso crer para ver. Continuemos implantando na criança e no jovem valores éticos,
morais, humanos, comportamento solidário, participativo e, assim, podemos esperar um mundo
mais produtivo, de mais paz, de mais justiça social.

As crianças de hoje serão os comandantes serenos ou atropelados de amanhã.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em julho/2004)
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