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EM 1572, Camões publicava “Os Lusíadas”, poema 
épico que narra em versos as aventuras do povo 
português através dos mares, em direção à Índia: 
“As armas e os Barões assinalados... Por mares nunca 
dantes navegados...”
 Desde 2020, toda a humanidade - não ape-
nas um povo - unida por uma pandemia sanitária 
surpreendente e de efeitos sistêmicos assustadores, 
viu-se obrigada a rever o seu passado com olhos 
num futuro imprevisível, enquanto vive o presente 
com os ajustes possíveis, e talvez, nunca pensados 
ou acessados. 
 Passado o primeiro susto, fomos nos conec-
tando e fazendo as adaptações necessárias ao tempo 
esquisito que estamos vivendo. Vamos usando os re-
cursos que temos no dia a dia, buscando fazer o pos-
sível e alcançando, às vezes, o que antes julgávamos 
impossível.
 A Humanidade almeja o progresso, ele faz 
parte do seu DNA.  Ao longo dos séculos juntamos 
bagagens materiais, culturais, científicas, tecnológi-
cas e populares infindáveis, e agora, por imposição 
de um vírus nos vimos obrigados a separar o urgente 
do importante, o necessário do supérfluo, a aprender 
com o outro, a aceitar nossa dependência do outro, a 
compartilhar. Compartilhar de tudo com todos, den-
tro de nossas casas, e de longe, remotamente.
 Tudo mudou e nos adaptamos, gostando ou 
não. A era da incerteza nos envolveu, e tivemos que 
cuidar para nos reinventar. 
 Quando - e se - tudo passar, estaremos mui-
to ocupados lidando com sequelas importantes, em 
diferentes frentes. E então, tudo mudará novamente, 
como nas célebres palavras de Gibran Kalil Gibran: 
“... é a vida, na ânsia da busca por ela mesma”.
 Ainda em 2020, o Conselho de Educadores e 
a Diretoria Executiva Nacional, viram-se na obrigação 
de arcar com algo inédito, em nossa história de quase 
60 anos: o cancelamento de um Congresso Nacional. 
Sem conhecimento tecnológico suficiente para lidar 
com novas formas de comunicação a distância, com 
imenso pesar e após reiteradas considerações, o 57º. 

E D I T O R I A L

Regina Célia Simões de Mathis e Ruy de Mathis
Casal Presidente do Conselho de Educadores
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Congresso Nacional “Pais e filhos ajustando velas: ‘se 
você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve”, 
inteiramente pronto, não pode ser realizado. 
 “Se você não sabe para onde ir, qualquer ca-
minho serve”, frase de Sêneca que explicitava o título 
do congresso de 2020, continuou a nos orientar. Não 
nos perdemos dos valores que orientam nosso traba-
lho, nem nos afastamos de nossa missão.
 A Escola de Pais do Brasil, a princípio de for-
ma tímida e experimental, com o passar do tempo 
foi experimentando, compartilhando, ganhando ou-
sadia e força, e assim, remodelando seu perfil, sem se 
desconectar de sua identidade. Webinares semanais, 
Revisões Nacionais e Regionais, Círculos de Debates, 
Círculos a Distância, Cursos de Aperfeiçoamento para 
associados, reuniões grandes e pequenas, toda for-
ma de comunicação interna e trabalho com seu públi-
co-alvo, foi se adaptando às tecnologias disponíveis 
para comunicação a distância. E chegamos assim, 
unidos e fortalecidos a este Congresso Nacional, nos-
so 57º a ser realizado, inteiramente pensado e forma-
tado de forma on-line. 
 No espaço de um ano, muitos conhecimen-
tos, estudos e habilidades surgiram e ganharam for-
ças para alinhar os nossos trabalhos e nossa vida em 
família e em sociedade, em seguidas e prolongadas 
quarentenas permeadas de incertezas.
 Como será nosso futuro próximo? Como 
nos ajudarmos nestes períodos de transição? O 
ensino remoto e híbrido, veio para ficar? Quais as 
habilidades e competências socioemocionais serão 
exigidas das novas gerações? Como será a relação 
entre família e escola, entre avós, pais e filhos? Saire-
mos dessa pandemia mais resilientes? Como estará 
nossa afetividade?
 Assim, com um hiato de 449 anos nos se-
parando da publicação da grande obra de Camões, 
podemos metaforicamente dizer que as Famílias, 
Escolas e Sociedades estão juntas no mesmo barco, 
em mares nunca dantes navegados – nossos filhos e 
netos viverão um tempo deles, muito pouco pareci-
do com aquele que conhecemos e vivemos. Mais do 
que gerações anteriores, navegarão por mares nunca 
dantes navegados.
 A humanidade está se reinventando, e a Es-
cola de Pais do Brasil, está como sempre atenta e ao 
lado das Famílias, das Escolas e da Sociedade, tra-
zendo temas relevantes para reflexão, conduzidos 
por profissionais renomados, que aceitaram nosso 
convite para participar e engrandecer nosso 57º. 
Congresso Nacional. 
 Aos nossos palestrantes convidados, agra-
decimentos infinitos. A todos que trabalharam para 
que este 57º Congresso Nacional se tornasse realida-
de, gratidão e força. A todos os nossos associados e 
demais participantes, nossas boas-vindas e votos de 
que aproveitem estes momentos com olhos e cora-
ções cheios de esperança. 

Afinal, quem disse que mares nunca dantes navegados 

não levam a bons caminhos?

CASAL PRESIDENTE DA DIRETORIA

EXECUTIVA NACIONAL

Iracema Lourdes Simioni Wobeto e

José Alberto Wobeto

CONSELHO EDITORIAL E REVISÃO

Brani Besen

Célio Alves de Oliveira

Marcos Moraes Labrunie

Marlene de Fátima Merege Pereira

Terezinha Ivone Vian Valmorbida 

DIAGRAMAÇÃO

 logicacomunicacao.com 

JORNALISTA RESPONSÁVEL

Rogério Junkes - DRT 775

MISSÃO 

AJUDAR PAIS, FUTUROS PAIS E

AGENTES EDUCADORES A FORMAR

VERDADEIROS CIDADÃOS.

E X P E D I E N T E
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NOSSA CAPA

Gesmir da Silva Debre 

Rogério Ortiz



Dias 3, 4 e 5 de junho de 2021 • 100% on-line

Certificado de 12h com taxa de R$ 20,00 registrado pela Faculdade Unina.
Aos que não querem certificado, o Congresso é gratuito.

Programação do 57º Congresso 
Nacional da Escola de Pais do Brasil 

SINOPSE
Essa palestra discutirá aspectos sociológicos 
de cunho prático com desdobramentos para o 
cotidiano concreto e individual da família. Em-
bora esses três espaços de inserção das crian-
ças, adolescentes e jovens se influenciem mu-
tuamente, é na parentagem (em família) que 
podemos atuar de modo mais direto no dia a 
dia. Nossa influência sobre escola e socieda-
de depende de coletivos atuarem na mesma 
direção, mas se cada um fizer sua parte, tanto 
em família, como pessoalmente na vida social 
e profissional e implicando-se na escola, já es-
tará afetando o coletivo.

Prof. Dr. Luiz Alberto Hanns 
Psicólogo clínico, graduado em psicologia pela USP, 
doutor e mestre em psicologia clínica pela PUC-SP. Pro-
fessor convidado da Sigmund Freud Universität de Vie-
na. Consultor do Conselho Federal de Psicologia e Presi-
dente da Associação Brasileira de Psicoterapia. Tradutor 
de Freud e autor de diversos livros sobre psicoterapia 
aplicada, incluindo “A Arte de dar limites: como mudar 
atitudes de crianças e adolescentes”.

• 03/06/2021 | Quinta-feira | 19h30 min

Família, Escola e Sociedade: 
ajustando velas 

Prof.ª Regina Shudo 
Pedagoga, Especialista em Educação. Atua há mais de 
35 anos na área educacional. Autora de livros infantis e 
Diretora da Amaná Educacional.

• 03/06/2021 | Quinta-feira | 20h40 min

Arquitetando a Educação para 
o Ensino Remoto e Híbrido
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Quinta-feira



SINOPSE
Desatando os NÓS! O momento atual me pro-
voca uma ambivalência de sentimentos – pas-
so do amor à indignação em questão de se-
gundos. Temos apenas uma certeza: SOMOS 
OS FIOS em tempos incertos. O fio da Escola 
da Escola de Pais do Brasil é o que sustenta os 
professores e estudantes em uma relação de 
AFETO, esse sim é – e será – o fio que envol-
verá levantar as velas.

SINOPSE
A internet, segundo muitos historiadores, tem 
sido comparada à descoberta do fogo no perí-
odo Neolítico, dada a sua imensa importância. 
Através dela e das novas plataformas digitais, 
um sem-número de serviços pode ser obtido 
fazendo com que não mais precisemos sair do 
conforto de nossa casa. Assim, obtemos acon-
selhamento profissional, compramos coisas e, 
principalmente, nos relacionamos a partir de 
nosso quarto ou escritório. 

SINOPSE
A escola ensina qual o nosso papel na socie-
dade e como devemos conviver nela. Assim, 
em tempos que o mundo todo sofre os efeitos 
da pandemia causada pelo novo Coronavírus, 
qual é, efetivamente, o papel da escola e da 
sua gestão? Como a comunicação entre famí-

Prof.ª Me. Jane Haddad 
Mestre em Educação. Formação em Psicanálise e Psico-
pedagogia. Escritora e conferencista. Mais informações 
acesse: www.janehaddad.com.br

Prof. Dr. Cristiano Nabuco 
Psicólogo com Aprimoramento em EFT pela Universida-
de de York (Canadá); Mestre pela PUC/SP; Doutor pela 
Universidade do Minho (Portugal) e Pós-Doutor pelo 
Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina 
da USP. Coordena o Núcleo de Dependências Tecnoló-
gicas do PRO-AMITI do IPq-HC-FMUSP. Foi Presidente 
da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC).  
Curriculum completo acesse:
http://lattes.cnpq.br/0292285770818805

• 04/06/2021 | Sexta-feira | 19h00 min

Desenvolvendo Habilidades 
Socioemocionais em mares 
nunca dantes navegados

• 04/06/2021 | Sexta-feira | 20h00

• 04/06/2021 | Sexta-feira | 21h00

Dependência Tecnológica: o 
papel da família e da escola

Relação Família-Escola: uma 
parceria fundamental em 
tempos de adversidade
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 Toda essa facilidade, igualmente, tam-
bém nos trouxe um outro lado da moeda, ou 
seja, o uso descontrolado e excessivo das telas 
digitais vem emergindo com um novo proble-
ma de saúde pública. Segundo muitos pesqui-
sadores, o mundo vem sendo desafiado com 
o aparecimento de “Novo Transtorno/Doença 
do Século 21”. Desta forma, a presente pales-
tra (será disponibilizada no YouTube - “Escola 
de Pais do Brasil) irá se debruçar sobre os efei-
tos negativos do uso abusivo das novas tec-
nologias e terá como meta alertar professores 
e pais e a família como um todo em como se 
proteger e, mais, orientar as novas gerações 
visando um uso consciente e saudável da web 
e das telas digitais.”

Sexta-Feira



Prof.ª Regina Lustre Azevedo Gabriele
Advogada, Professora, Pós-graduada em Direito Educa-
cional, Kids Coaching: analista comportamental, atendi-
mento familiar, parental e escolar. Mais de 30 anos de 
experiência em Educação. Membro da EPB, Seccional 
de SP há 21 anos. Presidente do Conselho Consultivo e 
Representante Nacional da Escola de Pais do Brasil em 
São Paulo.

Prof. Me. Leo Fraiman   
Psicoterapeuta. Especialista em Psicologia Escolar. Mes-
tre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento 
Humano pela USP. Master em Programa Neurolinguísti-
ca. Escritor de mais de 20 livros, dentre os quais a Meto-
dologia OPEE – Projeto de Vida e Atitude Empreende-
dora adotada hoje em mais de 1.300 escolas do Brasil.

Daniella Freixo de Faria (Miami – USA)
Psicóloga pela PUC-SP. Especialista em Psicologia Analítica 
de Jung. Formação pela DEP em Transpessoal. Terapeuta 
familiar sistêmica e pedagoga sistêmica. Mora em Miami 
e atua como Coach de famílias. Realiza palestras em em-
presas e escolas. Autora do livro “Conversa com criança”. 
Possui um canal no Youtube com vídeos gratuitos.
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SINOPSE
Vivemos um momento inédito e delicado, com 
enormes desafios em diversas áreas, inclusive 
na educação de crianças e jovens. Nesta con-
versa, vamos refletir sobre o que são projetos 
de vida e como ficam no momento atual e no 
pós-pandemia. Vivemos uma condição difícil, 
mas ela não precisa se tornar uma condena-
ção, nem de sonhos nem de esperanças. As 
famílias podem, em parceria com a escola, 
fortalecer a relação com os filhos e inspirá-los 
a conduzir suas vidas com responsabilidade, 
gentileza e atitude empreendedora.

• 05/06/2021 | Sábado | 9h00

Como ficam os projetos 
de vida após a pandemia? 
Construindo uma vida com 
sentido

SINOPSE
Para criarmos filhos na direção da integridade, 
responsabilidade, capacidade de escolhas, 
noção de consequências, humildade, amor e 
autonomia, precisamos refletir sobre como po-
demos construir uma relação com as crianças 
de aprendizado, proximidade, consideração e 
confiança. Caminhando com as crianças por 
esse caminho educamos para um bem maior, 
para desenvolvimento de bons princípios e re-
cursos para viverem a realidade da vida. Va-
mos ajustar as velas juntos?

• 05/06/2021 | Sábado | 10h00

Como desenvolver relação 
de autoridade, confiança e 
respeito entre pais e filhos?

lia e escola pode fazer com que a educação 
cumpra com seu papel em tempos de adver-
sidade? Iremos refletir sobre os papeis da fa-
mília e da escola dentro do “novo” contexto 
social.

Sábado
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SINOPSE 
Nesta palestra estaremos discutindo a impor-
tância da Inteligência Adaptativa, que se tor-
nou a principal dimensão para o sucesso das 
pessoas e das organizações na atualidade. Esta 
inteligência está ligada à efetividade com que 
respondemos a incertezas, crises e mudanças 
e abrange as seguintes competências funda-
mentais: flexibilidade, autocontrole, resiliência, 
autodesenvolvimento, criatividade, estratégia, 
autodisciplina e protagonismo.

Prof.ª Me. Sandra Betti
Psicóloga pela PUC-SP. Mestre em Psicologia Social pela 
PUC-SP. Especialista em Desenvolvimento de RH pela 
Harvard University e em Estratégia de RH pela University 
of Michigan. É Master Coach certificada pelo Behavio-
ral Coaching Institute de New York e coautora do livro 
Assessment Centres and Global Talent Management. É 
cofundadora e sócia da MBA Empresarial, conselheira e 
mentora da Talent Academy. Escritora e pesquisadora.

• 05/06/2021 | Sábado | 11h

Competências fundamentais 
para o trabalho do futuro SINOPSE

O que todo professor deve saber para educar 
da melhor forma possível. Como usar as novas 
tecnologias; a aprendizagem autônoma como 
princípio fundamental da educação e a quali-
dade da interação professor-aluno.

Prof. Me. Marcos Meier  
Psicólogo, professor de Matemática, escritor e mestre 
em Educação. Palestrante internacional com proposta 
de ampliação da teoria da Modificabilidade Cognitiva de 
Reuven Feuerstein. Autor de mais de 10 livros e foi indi-
cado ao prêmio Jabuti com “Mediação da aprendizagem 
na Educação Especial” e um de seus livros best seller “O 
castelo das sete portas”.

• 05/06/2021 | Sábado | 14h

A Resiliência frente ao novo
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SINOPSE
As agressões e maus tratos durante a infância - 
principalmente nos primeiros mil dias - até os 6 
anos podem ser muito danosos, ao contrário da 
educação com afeto, respeito e carinho, funda-
mental para a felicidade pelo resto da vida.

Prof. Dr. José Martins Filho 
Médico Pediatra, neonatologista. Professor titular Emé-
rito de Pediatria da UNICAMP. Reitor da UNICAMP 
(1994 e 1998). Membro e Ex-Presidente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). Ocupa a cadeira nº 21 da 
Academia Brasileira de Pediatria. Foi fundador do Grupo 
Nacional de Estímulo ao Aleitamento Materno da SBP. 
Lutou pelo aumento da licença de três meses para qua-
tro meses. Recebeu diversos prêmios em sua carreira em 
nível nacional.

• 05/06/2021 | Sábado | 15h

O cuidado e a afetividade na 
educação

Prof.ª Regina Célia Simões de Mathis 
Graduada em Serviço Social, com Especialização em Em-
presas. Especialista em Terapia de Casal e de Família, Te-
rapia Transpessoal e em Terapia Comunitária Integrativa 
pelo Departamento de Psiquiatria da UNIFESP. Articulis-
ta e palestrante. Presidente do Conselho de Educadores 
da Escola de Pais do Brasil.

• 05/06/2021 | Sábado | 16h

Família, Escola e Sociedade: 
o ajuste de velas em mares 
nunca dantes navegados



Cinco razões por que ficou tão difícil dar 
limites e o que você pode fazer a respeito

O valor central da 
educação não é mais 
a obediência, mas 
a capacidade de 
diálogo e escolha com 
responsabilidade.
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Por 
Prof. Dr. Luiz Alberto Hanns

NOS ÚLTIMOS sessenta anos ocorre-

ram mudanças sociais que alteraram 

profundamente as condições em que 

as crianças crescem e podem estar 

tornando mais difícil a tarefa dos pais 

de dar limites a seus filhos. São mu-

danças nos grandes ambientes sociais 

que abrangem escola, amigos, família, 

filmes, games, moda, enfim, todas as 

dimensões da vida de seu filho. 

 Embora tenham sido positi-

vas, pois promoveram a liberdade e a 

busca da felicidade, essas mudanças 

redirecionaram a influência do am-

biente social. Por isso cada vez mais 

cabe aos pais a função de promover 

empenho, compromisso e ética.

1
Da obediência
ao direito de 
negociar

ATÉ PRÓXIMO a 1950 as crian-
ças cresciam sob o domínio do 
medo. Nas escolas era frequente 
o uso da palmatória enquanto em 
casa apanhar de cinto era comum. 
Crianças só deviam falar quando 

 Embora ainda seja assim 
em muitas partes do mundo, tam-
bém há em uma boa parcela da 
sociedade, o desejo de que os 
filhos não tenham medo, que se-
jam ouvidos, que as escolas sejam 
amistosas e acolhedoras. O valor 
central da educação não é mais a 
obediência, mas a capacidade de 
diálogo e escolha com responsa-
bilidade. Em todas as instâncias, 
inclusive nas empresas e na polí-
tica, enfatizamos a participação, a 
democracia, a igualdade de direi-
tos e o diálogo.

perguntadas. O grande valor na 
educação era a obediência. As 
fábulas infantis costumavam fa-
zer referência aos males advindos 
da desobediência: lobos, bruxas 
e seres malvados que por vezes 
devoravam aqueles que não se-
guiam as ordens dos pais. Crian-
ças e adolescentes deviam honrar 
os mais velhos e as figuras de au-
toridade em geral. Ter medo era 
desejável e era a base do respei-
to. A meta da educação era sub-
meter vontades individuais até a 
obediência total.



O fenômeno das mídias 
sociais e da vida virtual, 
que conectam ainda mais 
as subculturas jovens 
e permitem que eles 
socializem e se divirtam 24 
horas por dia, reforçando 
a cultura de resistência 
dos adolescentes ao 
mundo dos pais.
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2
Dos deveres
à busca da
felicidade

4
Do pertencer à 
comunidade ao 
pertencer à turma

ANTIGAMENTE os votos paren-
tais para o futuro dos filhos eram 
algo como: “Que minha filha case 
e seja boa mãe e esposa”; “Que 
meu filho seja trabalhador, que 
sirva à pátria, que tenha um bom 
emprego ou assuma a empresa 
familiar”. Ensinava-se a ter disci-
plina, a cumprir os deveres para 
com a família, o país, a igreja. O 
prazer individual era secundário, 
em primeiro plano estavam sem-
pre os deveres. Almejar a felicida-
de pessoal era um egoísmo into-
lerável. “Autorrealização” era um 
termo estranho.
 Hoje o discurso dos pais 
mudou para algo como: “Não me 
importa o que meu filho venha a 
escolher, desde que seja feliz e 
saiba ir atrás de seus sonhos.” Es-
tamos dispostos a aceitar opções 
profissionais e sexuais, estilos de 
vida e locais de moradia os mais 
diversos para que nossos filhos 
sejam felizes. E, se possível, dese-
jamos que tenham sucesso.

APESAR DE conviverem com ir-
mãos, com a turma da rua e da 
escola, as crianças e jovens não 
formavam uma “subcultura de 
grupo”, tão demarcada para cada 
faixa etária. Crianças pobres aju-
davam os adultos na roça ou nas 
tarefas domésticas e brincavam 
com crianças de várias idades. As 

3
Da modéstia à 
diversão:
consumismo

UMA MENINA rica, um tempo 
atrás, teria algumas bonecas de 
porcelana pintadas à mão, alguns 
vestidos e um quarto decora-
do. Cresceria numa mansão sob 
o olhar severo da governanta e 
aprenderia prendas domésticas. 
Os grandes valores eram a mo-
déstia e o recato. Ser mimado 
era inadmissível e havia pouco 

que consumir. Crianças pobres 
com frequência trabalhavam na 
roça ou em fábricas e sonhavam 
com doces e brinquedos. Pouco 
podiam se divertir, e quando po-
diam, as brincadeiras e os objetos 
eram improvisados.
 Hoje uma criança pobre 
talvez dê um chilique no super-
mercado porque não quer balas 
de menta, mas de morango. Para 
todos há opções de consumo. Na 
classe média, elas crescem com a 
ideia de que diversão é consumir 
guloseimas, fazer viagens à Dis-
ney, brincar com eletrônicos. Não 
queremos filhos consumistas, mas 
achamos que “o sorriso de uma 
criança não tem preço”, de modo 
que nossos filhos acabam entran-
do na adolescência convictos do 
sagrado direito à diversão — e, 
portanto, ao consumo.

ricas, sob vigilância, entre uma 
aula de piano ou esgrima, podiam 
brincar um pouco. Na escola se 
concedia pouco espaço à brinca-
deira. E a puberdade, para todos, 
era uma fase de preparo para a 
vida adulta, com muitas incum-
bências. A identidade do sujeito 
se formava com a família, a reli-
gião, os pais.
 Hoje socializar com “ami-
gos” tem um grande valor. Desde 
cedo em berçários, creches, es-
colas, as crianças são estimuladas 
a fazer amigos, a ir a festinhas, a 
convidar os amigos para brincar, 
dormir na casa um do outro, ir a 
acampamentos e clubes. Entre os 
seis e os oito anos, já têm gírias 
próprias, brinquedos, músicas, 
roupas e programas televisivos 
preferidos, e os pais precisam se 
atualizar com os modismos para 
se conectar aos filhos. Entre os 
onze e os catorze, formam uma 
identidade de grupo que os dife-
rencia dos adultos e das crianças 
menores. A referência passa a ser 
cada vez mais a opinião dos ami-
gos, que, reforçada pelo marke-
ting e pelas mídias, contrapõe-se 
aos adultos e idosos, que estão 
“por fora” (e não são mais, como 
eram até os anos 1950, eventual 
fonte de experiência, sabedoria e 
respeito).
 Nos últimos dez anos, so-
mou-se a isso o fenômeno das mí-
dias sociais e da vida virtual, que 
conectam ainda mais as subcultu-
ras jovens num universo paralelo 
e permitem que eles socializem e 
se divirtam 24 horas por dia, refor-
çando a cultura de resistência dos 
adolescentes ao mundo dos pais.
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5
Da automotivação 
ao ser motivado

ANTES O ônus da motivação es-
tava depositado nos filhos; hoje 
está nos adultos. Por exemplo, na 
infância, nossos avós aprendiam 
um idioma estrangeiro estudan-
do trechos de literatura clássica e 
cabia a eles comparecer às aulas 
com vocabulário e gramática me-
morizados. Também cabia a eles 
lidar com os momentos de tédio 
da vida, que eram preenchidos 
com brincadeiras imaginárias, jo-
gos e leitura. De forma geral, a 
motivação podia vir tanto do inte-
resse e do desejo como do medo 
da repressão, da necessidade ou 
do tédio.
 Hoje procuramos ensinar 
idiomas com métodos divertidos 
e que não exigem muito esfor-
ço mental. Igualmente tentamos 
aliviá-los do tédio colocando em 
cena a televisão, idas ao cinema, 
passeios, viagens de fim de se-
mana, numa intensa programa-
ção de lazer. Contra o tédio, os 
adultos promovem um non-stop 
show. Contra o desinteresse e a 
desmotivação, os adultos bus-
cam modos lúdicos de seduzir 
para a aprendizagem prazerosa. 
A criança, numa posição recep-
tora, vê todos à sua volta se es-
merando para motivá-la. Quando 
adolescente, já está viciada na 
hiperestimulação externa. Busca 
uma vida intensa, repleta de fes-
tas, viagens, namoros, companhia 
24 horas por dia on-line, estudo e 
trabalho motivadores. Sem isso, 
mesmo jovens adultos podem 
sentir ansiedade, ficar deprimidos 

ou se drogar. A ideologia atual é 
que o sujeito seja motivado pelo 
prazer, curiosidade e interesse, 
ou competitividade, não mais por 
necessidade, senso de dever, ou 
esmero em fazer bem.
 Podemos resumir as mu-
danças que ocorreram desde en-
tão em cinco novas mensagens 
que seu filho costuma ouvir hoje:

• Nada deve ser imposto e 
sim negociado.
 
• Sua meta na vida é ser feliz.
 
• É seu direito se divertir 
sempre que não estiver 
estudando.
 
• Socializar é fundamental: 
siga a turma de sua idade.
 
• Reclame se estiver 
entediado ou desmotivado, os 
adultos sempre vão entretê-lo 
e motivá-lo.

 Não que inexistam novos 
valores éticos que impregnam po-
derosamente o ambiente atual e 
também conquistam os corações 
e mentes de seu filho. Tornou-se 
lugar comum crianças genuina-
mente preocupadas com susten-
tabilidade, ecologia, solidarieda-
de, bullying, vida saudável, enfim 
com temas ligados à qualidade de 
vida individual e social. Também 
aprendem a respeitar as diferen-
ças, de gênero, de orientação se-
xual, étnicas, de classe e a convi-
ver num mundo multicultural. 
 Ocorre que esses valo-
res politicamente corretos muitas 
vezes não se interligam a outras 

Por razões óbvias, absorver es-
ses valores tende a ser mais difí-
cil do que aprender que a meta é 
ser feliz e se divertir. Ensiná-los é 
um dos grandes desafios dos pais 
contemporâneos.

mensagens menos luminosas que 
seu filho precisaria escutar. São 
mensagens sisudas de pouco 
apelo, enunciadas a seu filho num 
segundo plano, em tons mais bai-
xos, quase protocolares:

• É importante cumprir 
deveres, mesmo com 
sacrifício.

• Você deve obedecer a 
regras e normas ainda que 
não as aprecie.

• Você precisa ser modesto, 
você não é o centro do 
mundo dos outros.

• Aprenda lidar com a solidão, 
ela faz parte da condição 
humana. 

• Você tem que se 
automotivar não cabe aos 
outros fazê-lo. 

• Não fique na 
superficialidade, aprofunde-se 
nos temas.

• Faça o que fizer com 
esmero, ainda que não seja 
percebido ou premiado.

• Nem sempre uma vida que 
vale a pena, coincide com uma 
vida feliz.



ESSA IDEIA de pensar o fio que nin-
guém enxerga, me encanta, ao ler 
esse conto de Mia Couto, teci pen-
samentos na nossa Educação atual, 
pontos na Escola, nos professores e 
nos nossos desafios em tempos de 
Pandemia. 
 O momento atual em que 
estamos todos imersos, tem me pro-
vocado uma ambivalência de senti-
mentos, passo do amor à indignação 
em questão de segundos e logo me 
lembro de uma certeza que me sus-
tenta: SOMOS OS FIOS (muitas vezes 
invisíveis) que tece e tecerá as novas 
gerações e garantirá o nosso patrimô-
nio cultural e simbólico. Um compro-
misso que assumimos ao ter filhos.
 O fio, ainda é ponto visível de 
acolhimento de famílias, professores e 
estudantes, é nesse espaço aberto de 
diálogo e acolhimento (mesmo que 

“A missanga, todos a veem. 
Ninguém nota o fio que, em 
colar vistoso, vai compondo 
as missangas. Também 
assim é a voz do poeta: um 
fio de silêncio costurando o 
tempo”
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O acolhimento como fio condutor nos 
próximos anos de “novo normal”

Por 
Jane Patrícia Haddad

virtual) que a Escola de Pais do Bra-
sil vem tecendo palavras e encontros, 
nesses tempos de pandemia. Ponto a 
ponto, vamos nos mantendo afetivos, 
firmes em nossos propósitos e costu-
rando o tempo de pandemia ao hori-
zonte (pós-pandemia). 
 O acolhimento é o que nos 
permite continuar, retornar, avançar 
e ponto a ponto construir um “novo” 
TEAR, chamado Vida.  
 Esse momento “estranho” 
exige desatar alguns nós, da noite 
para o dia nos tornamos verdadeiros 
avatares, estamos sendo desafiados 
diariamente ao grandes nós, como o 
fechamento das Escolas, o afastamen-
to das famílias, o recolhimento das 
nossas rotinas... Aos poucos e com 
muita resiliência, vamos aprendendo 
novas formas de costuras jamais expe-
rimentadas nos últimos cem anos. 
 Da noite para o dia incorpo-
ramos as tecnologias em nossos espa-
ços, onde o familiar e profissional se 
entrelaçam costurando o mundo real 
e virtual, estamos vivendo e conviven-
do em tempo real com plataformas de 
urgências ligando passado e futuro. 
Será esse o “NOVO NORMAL” um 
novo tempo que pede calma como 
canta Lenine na canção Paciência. 
 “...Enquanto todo mundo es-
pera a cura do mal, E a loucura finge 
que isso tudo é normal, eu finjo ter pa-
ciência... Mesmo quando tudo pede 
um pouco mais de calma, mesmo 
quando o corpo pede um pouco mais 
de alma... Eu sei, a vida não para... O 
Tempo não para.
 O tempo é o nosso compro-
misso com o horizonte geracional que 
nos pede um pouco mais de calma...a 
vida não para...
 Tecer esse movimento de vol-
ta, é nossa essência ora no silêncio, 
ora na escuta, ora no front! Essa será 
a grande costura do século: Vivermos 
um dia de cada vez, apesar dos pe-
sares, tecer ponto a ponto, aprender 
a se demorar onde exige mais neces-

sidade, ali onde os nós se fazem tão 
presentes. 
 Sensibilizar-se não é algo mui-
to comum em tempos atuais, onde 
em um instante, em uma pausa, nos-
so percurso traçado é paralisado, 
enquanto bares e festas clandestinas 
correm soltas! Mas isso, já estava pos-
to nos valores que acabam sendo ne-
gociados, não serão os nossos, jamais.
 O tempo não para e nós da 
Escolas de Pais do Brasil também não 
paramos e lembrem-se: O Afeto salva, 
ele acontece em todo lugar e espaço, 
no intervalo do tempo e também na 
espera. Enquanto vivermos, é nesse 
TEAR que queremos estar e atuar.
 O Acolhimento, continua 
sendo o ponto de encontro, que nos 
costurará nos próximos anos. Acolher 
e Escutar serão ferramentas essenciais 
para o mundo atual, onde excessos e 
rupturas se fazem tão presentes. 
 Então, caros amigos e caras 
amigas, continuemos no tecer, na im-
portância do FIO, esse fio que nos tor-
na cada vez mais humanos, reflexivos 
e atentos a si mesmo e ao outro, esse 
fio que tece e aproxima nossas inteli-
gências (emocional e cognitiva), esse 
fio invisível que vem nos sustentando 
e contornando os nós vividos nesse 
ano de 2020 e início de 2021. 
 Acreditem, nenhuma ponta 
ficará solta, teceremos sem cessar, 
costurando “missangas” e assim ne-
nhuma delas ficará de fora e invisível. 
O momento é de aprender a apren-
der, tecer e tecer, a cada ponto, um 
novo arremate a ser experimentado e 
marcado nesse tecido chamado VIDA, 
onde estamos todos entrecruzados 
com o tempo, com os espaços, casas, 
escolas, gerações, desafios, fases da 
infância, adolescência e vida adulta, 
todos entrelaçados FIO a FIO. 
 E assim seguimos... costu-
rando e entrelaçando MISSANGAS 
sustentadas por fios antes invisíveis e 
hoje visíveis para quem está disposto 
A VER!

Mia Couto escreve no livro O 
Fio das Missangas
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SE FORMOS buscar nos dicionários o 
significado da palavra ADVERSIDADE, 
iremos encontrar, entre outros: catástrofe, 
fatalidade, desgraça, azar, infelicidade, 
flagelo, infortúnio, tragédia, contrarieda-
de, contratempo, impedimento, oposi-
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Relação família-escola: uma parceria 
fundamental em tempos de adversidade

Por 
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ção, percalço, transtorno, entre outros.
 Se trazermos para nosso tema: 
Parceria entre Família e Escola, e pensar-
mos que adversidade, nesse novo contex-
to, se refere a Pandemia do Coronavírus, 
acredito que os sinônimos mais assertivos 
são: catástrofe; tragédia e flagelo.
 Pois é, o planeta desde 2019, 
está vivendo uma grande e triste tragédia 
mundial.
 A princípio, achávamos, que 
seria breve, passageira, mas aos poucos 
esse grande flagelo foi assolando vidas 
humanas em cidades, estados, países. A 
população em geral teve que encontrar 
saídas para conviver com a dor, a ansie-
dade, a tragédia, mas sobretudo com 
formas diferentes e inusitadas, jamais 
imaginadas, de uma nova comunicação e 
mediação, tanto no âmbito familiar quan-
to no escolar e na sociedade em geral.
 Mas trazendo, especialmente, 
ao ponto central, temos um cenário de 
erros e acertos, que oportunizaram Famí-
lia e Escola a um aprendizado diário de 
novas formas de se relacionarem.
 Com o fechamento das institui-

ções de ensino, os adultos passaram a 
sentar com as crianças para acompanhar 
as aulas on-line, assistir aos vídeos educa-
tivos e auxiliar nas tarefas. Foi então, du-
rante essa pandemia, que muitos pais e 
mães tiveram a oportunidade de ter maior 
participação da vida escolar dos filhos e o 
de ver todos os desafios que os filhos en-
contram dentro das escolas. Na maioria 
das vezes, os pais se preocupavam com 
outras coisas, por entender que a vida 
escolar dos filhos só interessava ao alu-
no e professor, quando na verdade é um 
conjunto entre família e escola. Tiveram a 
oportunidade de vivenciar o “novo”.
 Sabemos que para um aluno ter 
um bom rendimento, mesmo antes da 
existência do novo vírus, é necessário ter 
o apoio da família. E, atualmente, em um 
cenário tão desafiador, em que as crian-
ças também estão abaladas emocional-
mente por estarem longe da escola e dos 
amigos, a presença dos pais nos estudos 
é fundamental no processo de aprendiza-
gem. Criança precisa de cuidado, aten-
ção e carinho. Isso facilita no seu proces-
so escolar.

A família transmite os próprios 
valores às crianças. Já o 
ambiente escolar é rico em 
oferecer oportunidades de 
convivência em sociedade.

 Apoiar os pais no desenvol-
vimento das atividades escolares jun-
to aos filhos é essencial nessa “nova 
comunicação”. O apoio vai além do 
compartilhamento de técnicas pedagó-
gicas. Atitudes simples para estimular e 
incentivar os pais nessa jornada são de 
grande valia, como orientar para que 
estimulem os filhos a gravarem vídeos 
ou áudios curtos com dúvidas e enviar 

As crianças ficam 
mais seguras e mais 
motivadas a estudar 
quando têm a presença 
ativa da família

ao professor, ou ainda, fazer a ponte com 
outros pais e grupos de alunos para troca 
de experiências. Inovação e motivação em 
tempos de crise.
 A escola não deve ser vista como 
um serviço, mas uma instituição onde as 
crianças aprendem valores universais como 
inclusão e diversidade. A família transmite 
os próprios valores às crianças. Já o am-
biente escolar é rico em oferecer oportuni-
dades de convivência em sociedade.
 A participação da família é um 
elemento-chave nessa parceria. Porém, é 
preciso que os educadores realmente te-
nham interesse em contar com o apoio dos 
pais e responsáveis pelas crianças.   
As famílias precisam participar da escola, 
mas o quanto esse é um ambiente que pro-
move discussão? Será que a escola propor-
ciona espaços controlados para debates ou 
há uma abertura para colaboração crítica 
nos processos de aprendizagem? Bom... 
nesse novo contexto mundial, foi preciso 
encontrar caminhos para tal.
 A família tem um potencial educa-
dor, mas os professores precisam entender 

que, para cada tipo de ambiente ou re-
alidade, há um tipo de interação. 
 Escola e Família precisam 
atuar juntas para proporcionar um de-
senvolvimento pleno da criança. Duas 
partes de um todo essencial na vida das 
crianças. Quanto mais sinérgica for essa 
troca, mais efetiva ela será.
 Durante esse enfrentamento 
da pandemia, está evidente que o pa-
pel da escola não é apenas cuidar dos 
aspectos cognitivos da criança, mas do 
coletivo, e o da família, o de trazer o sig-
nificado de acolhimento, cuidado, afeto 
e transmissão de valores próprios.
 Enfim, mesmo com toda ad-
versidade que estamos passando, o 
que nos alivia é a certeza que esse 
vínculo Família - Escola se reinventou 
e nunca mais será o mesmo, pois se 
fortaleceu frente aos desafios impostos 
criando mais união e foco!
 E a Escola de Pais do Brasil, 
está aí, se reinventando e auxiliando as 
Famílias e Escolas encontrarem o me-
lhor caminho frente às adversidades.



AO ABORDAR as possibilidades 
de como podemos vislumbrar as 
atitudes necessárias para conquis-
tar os sonhos num cenário pós-pan-
demia, afirma que provavelmente 
será semelhante ao das nossas vi-
das. Se o ambiente familiar foi bom, 
no pós-pandemia continuará bom.
 Na Podcast, Prof. Leo res-
saltou que devemos cuidar para 
não “aleijarmos” os nossos filhos, 
especialmente com superproteção.
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PODCAST: Como ficam os projetos de vida após 
a pandemia? Construindo uma vida com sentido
Nosso palestrante Prof. 
Me. Leo Fraiman fez 
uma Podcast que está 
disponibilizada no canal do 
YouTube da EPB

TEMAS PRINCIPAIS 
Acesse a conversa na íntegra no YouTube da EPB

• Diferentes tipos de violência existentes na nossa sociedade.

• Reflexões sobre como é a nossa casa, as nossas escolas.

• Papéis dos pais na família e como estimular a educação dos filhos

• A importância da família e escola. 

• Devemos criar crianças que tenham vontade de fazer a diferença.

CLIQUE AQUI
PARAR ASSISITIR

https://www.youtube.com/watch?v=3hRxgRty0iM


MUITO SE tem escrito e falado sobre 
o futuro do trabalho, que vai requerer 
uma profunda quebra de paradigmas 
quanto às habilidades e competências 
necessárias para navegar nos mares 
incertos pós-pandemia. A denomina-
ção de Novo Normal traz implícita a 
suposição de que seremos capazes, 
uma vez terminada a pandemia, de 
atingir um novo patamar social, fami-
liar, acadêmico e profissional com re-
gras claras e bem definidas. 
 Cabe, entretanto, discutir es-
ses temas partindo de uma premissa 
mais aderente ao cenário proposto 
pelo filósofo Immanuel Kant, no sé-
culo XVIII em que “a inteligência do 
ser humano pode ser mensurada pelo 
número de incertezas que ele é capaz 
de suportar”. A recente evolução da 
pandemia, com suas variantes e reci-
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Competências fundamentais para o 
trabalho no futuro

Por 
Prof.ª Me. Sandra Betti

divas de surtos afetando diretamente 
a nossa organização social, obriga-nos 
a antever um mundo marcado pela in-
certeza e mudança. 
 Inteligência é uma área de 
estudo que sempre despertou mui-
to interesse ao longo dos tempos. 
Em 1912, o psicólogo Wilhelm Stern 
cunhou o termo QI (Quociente de In-
teligência), que seria um preditor de 
sucesso importante. Muitas décadas 
depois, foi popularizada pelo psicólo-
go Daniel Goleman (1995) o conceito 
de QE (Quociente Emocional ou Inte-
ligência Emocional). E, mais recente-
mente, Stuart Parkin (2010) introduziu 
o QA (Quociente Adaptativo ou Inteli-
gência Adaptativa).
 Caracterizada pela Harvard 
Business Review como “a nova vanta-
gem competitiva” em 2011 e descrita 

E FINALMENTE gostaria de relem-
brar algumas frases célebres que já 
profetizavam o que estamos vivendo 
cada vez mais: Heráclito (500AC): 
“Não existe nada permanente além da 
mudança”. Charles Darwin (1809): 

pela Fast Company como “o futuro 
do trabalho” e “a principal preditora 
do sucesso” em 2018, a adaptabilida-
de passou de uma das competências 
mais buscadas pelas empresas nos úl-
timos anos segundo o Linkedin para a 
mais valorizada hoje em contexto de 
pandemia, de acordo com pesquisa 
da companhia de recrutamento Ro-
bert Half em matéria do Estadão - e 
tudo indica que assim seguirá sendo 
nas próximas décadas.
 Uma definição acurada de 
QA seria: é o conjunto de competên-
cias (qualidades) que impactam direta-
mente no sucesso das pessoas e que 
estão ligadas à efetividade com que 
elas respondem a incertezas, crises e 
mudanças. Entre as competências fun-
damentais para o sucesso nesse con-
texto destacamos:

A denominação de Novo 
Normal traz implícita a 
suposição de que seremos 
capazes, uma vez terminada 
a pandemia, de atingir um 
novo patamar social, familiar, 
acadêmico e profissional 
com regras bem definidas. 
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“Não são as espécies mais fortes ou 
inteligentes que sobrevivem, mas as 
mais adaptáveis às mudanças”. E Al-
vin Tofler (1970): “Mudança é o pro-
cesso quando o futuro invade as nos-
sas vidas”. E o futuro enfim chegou!

• FLEXIBILIDADE - Capacidade de adaptção a mudanças ou cenários instáveis num pro-
cesso contínuo de aprendizagem com abertura a novas ideias, posições e alternativas.
 
• AUTOCONTROLE - Capacidade de gerenciar de modo saudável o stress e a pressão, 
controlando impulsos, emoções e comportamentos, reagindo de forma proporcional. 
 
• RESILIÊNCIA - Capacidade de enfrentar, aprender e se recuperar diante de crises, 
incertezas, frustrações, perdas e decepções, demonstrando positividade e força interior.
 
• AUTODESENVOLVIMENTO - Capacidade de evoluir continuamente, com mentalida-
de de crescimento, aprendendo com experiências e investindo no autodesenvolvimento.
 
• CRIATIVIDADE - Capacidade de resolver problemas de forma prática e inovadora, con-
cebendo alternativas inteligentes, viáveis e eficazes para soluções existentes ou novas. 
 
• ESTRATÉGIA - Capacidade de pensar com visão sistêmica e foco, concebendo planos 
de ação baseados em análises e criando proativamente soluções de contingência.
 
• AUTODISCIPLINA - Capacidade de focar e implementar planos, metas e objetivos 
pessoais e profissionais, demonstrando autodomínio, persistência, força e determinação.

• PROTAGONISMO - Capacidade de liderar a si mesmo, alinhando seus talentos em 
direção a objetivos e sonhos, demostrando autonomia, energia, coragem e motivação.



_ 
 
Marcos Meier - Escritor, educador e psicólogo. Autor do romance histórico “Massada – amor e esperança no maior 
suicídio coletivo da história” cuja principal mensagem é: “Sempre há uma saída”. Já disponível na Amazon.

Por 
Marcos Meier

Famílias que fazem as refeições em 
conjunto têm mais intimidade... são tão 
poucos os momentos que todos estão 
juntos que é melhor garantir pelo menos 
uma refeição diária. Marquem uma noite, 
por exemplo toda quarta-feira, para que 
seja a noite da família.

5 7 °  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  2 0 2 1 17

Resiliência frente 
ao novo

DIRETO E CLARO: resiliência é a capacidade que temos 
de sofrer uma grande dor e logo nos recuperarmos e se-
guirmos a vida. Dá para aliviar a definição dizendo que re-
siliência é nossa capacidade de voltar ao normal depois de 
qualquer tipo de sofrimento ou de situação que nos tira da 
situação atual.
 Nesses tempos de grande dor a resiliência nun-
ca foi tão desejada e tão importante. Por exemplo, ficar 
ao lado dos filhos, do marido ou de outro parente todos 
os dias não é a tarefa mais fácil. A convivência contínua, 
muitas vezes, acaba ampliando pequenos conflitos que se 
tornam monstros. Transforma o clima da casa em “climão”. 
Frente a essas experiências que se observa em diversas fa-
mílias, podemos nos perguntar: Como evitar essas peque-
nas agressões diárias e transformar nossas relações? Como 
fazer para que a gente volte a ser como antes, ou melhor 
ainda, que nos tornemos melhores depois que tudo isso 
acabar? 

1. Diminua seu nível de exigência. As ati-
vidades domésticas não precisam estar 
perfeitas, podem ser realizadas de forma 
adequada sem precisarem ganhar um 
“Oscar” de melhor imagem. Isso aca-
ba sendo melhor para você do que para 
quem fez a tarefa, pois tira seu nível de in-
satisfação ou decepção com filhos, espo-
sa ou marido. Não é para desistir da par-
ticipação deles, mas fazê-los refletir como 
é boa a vida quando todos colaboramos.

2. Elogie pequenas coisas. Colocou a 
toalha no varal? “Não fez nada além da 
obrigação”, mas o elogio pode fazer com 
que a pessoa se lembre da próxima vez de 
repetir o “pequeno milagre”. “Que legal 
você ter lembrado de pendurar a toalha!”. 
Simples, direto e eficaz. 
 
3. Em vez de pedir para que alguém faça 
algo como lavar a louça, fazer um bolo ou 
passar o aspirador no carro, que tal cha-
mar um deles para fazer juntos? Muitas 
conversas legais surgem nesses momen-
tos de compartilhar tarefas. Enquanto um 
lava a louça o outro enxuga e guarda e 
ambos estarão no mesmo ambiente con-
versando, criando vínculos.

Algumas orientações 4. Combinem a regra de jantarem juntos SEM 
celular por perto. E, para funcionar melhor, os 
filhos só podem sair da mesa depois que o 
pai ou a mãe saírem. Famílias que fazem as re-
feições em conjunto têm mais intimidade. Po-
dem parecer regras do século passado, mas 
são tão poucos os momentos que todos es-
tão juntos que é melhor garantir pelo menos 
uma refeição diária. E se mesmo assim isso for 
impossível, marquem uma noite, por exemplo 
toda quarta-feira, para que seja a noite da fa-
mília, ninguém pode marcar nada.
 
5. Tire um momento só para você. Meia hora 
pelo menos. Proíba seus filhos de interromper 
seu descanso e deite-se, relaxe e não se sinta 
culpada (ou culpado) por isso, pois faz parte 
da saúde mental. Pessoas que investem em 
si mesmas acabam gerando energia para se 
relacionarem de forma mais saudável. Essa 
capacidade de receber as “pedradas” do dia 
e seguir em frente, só se consegue com mui-
ta resiliência, portanto precisamos ter energia 
para isso.
 
6. Depois de uma briga, uma discussão, pre-
cisamos voltar logo a nos relacionar bem um 
com o outro e a dica para facilitar esse proces-
so é pedir perdão pela forma como você feriu 
a outra pessoa. Mesmo que você tenha toda a 
razão, que os fatos estejam ao seu favor e que 

a lógica de toda a conversa demonstre 
que a outra pessoa é que estava errada, 
você provavelmente apontou tudo isso de 
forma agressiva e pedir perdão pela forma 
não anula o conteúdo e abre espaço para 
a convivência voltar a ser agradável.
 
7. E por último, a resiliência frente a uma 
grande perda, como por exemplo a morte 
de alguém amado exige de nós que cho-
remos. Isso mesmo, precisamos chorar, 
mostrar nossa dor, falar dela e temos todo 
o direito de “pôr pra fora”. Infelizmente, 
pessoas bem-intencionadas, mas sem 
compreensão de princípios da psicologia 
nos dizem “seja forte, não chore, outras 
pessoas precisam de você”. E por pare-
cerem tão amorosas e sinceras caímos na 
armadilha de engolir nossas emoções. 
Não faça isso. Ser forte é chorar, é gritar 
de dor, é falar do enorme buraco que a 
pessoa que faleceu deixou em sua vida. 
Ser forte é compartilhar essa dor, é mos-
trar ao mundo que você é autêntico e que 
está sofrendo. Ser resiliente é justamen-
te isso: sentir a dor, chorar ou falar dela 
e pouco a pouco voltar a ser uma pessoa 
capaz de ajudar outras. Talvez com mais 
algumas dores na alma, mas com certeza 
com muita vontade de ser solidário aju-
dando outros. Viver é compartilhar.



A GESTAÇÃO e os primeiros dois anos 
constituem um período que é muito im-
portante para o resto da vida de uma pes-
soa. Esse período, com as 40 semanas de 
gestação (280 dias em média) somados 
aos dois primeiros anos de vida extraute-
rina (365 X 2= 730) dias, constituem o pe-
ríodo que chamamos de 1000 dias (e que 
corresponde aproximadamente a 1010).
 E por que é tão importante essa 
fase da vida? Principalmente porque é 
uma das fases da existência em que há a 
maior velocidade de crescimento celular e 
aumento proporcional de massa corporal, 
principalmente cerebral, com milhares de 
neurônios se desenvolvendo, se conec-
tando (fazendo as chamadas sinapses) e 
gerando contatos fundamentais ao desen-
volvimento neurofisiológico, cerebral do 
corpo humano.
 Para se ter uma ideia, o bebê hu-
mano nasce em média com cerca de 100 
bilhões de neurônios 
e um adulto acaba, 
com 20 bilhões de-
les... e por que isso 
acontece? Por cau-
sa de um fenômeno 
biológico chamado 
de poda neuronal, 
quando a maioria dos 
neurônios desapare-
cem e permanecem 
apenas aqueles que 
foram estimulados 
e levados a perma-
necerem ativos, fa-
zendo mais sinapses, 
algumas vezes milhares e milhares de ve-
zes. Isso acontece por conta da chamada 
plasticidade cerebral e capacidade de o 
cérebro humano ir priorizando as células 
nervosas mais importantes para o seu de-
senvolvimento.
 Esse conhecimento já basta para 
entendermos por que esse período, os 
primeiros mil dias, são fundamentais para 
a criança e transformando-se numa época 
em que as relações familiares, principal-
mente da mãe e dos outros familiares que 
convivem próximos a ela, é importantíssi-
ma. Sua importância se dá frente a neces-
sidade da criança receber estímulos sono-
ros, auditivos, visuais, táteis, etc. Por isso, 
os pediatras atualmente insistem tanto 
no contato físico, nos beijos, nos abraços 
e nos carinhos com as crianças, principal-
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Os primeiros mil dias e a
terceirização infantil

Por 
Prof. Dr. José Martins Filho

mente com os bebês.
 Um outro fenômeno a ser co-
nhecido, relaciona-se exatamente com as 
atitudes contrarias que algumas famílias 

podem ter, inadver-
tidamente, com seus 
bebês, privando-os 
dessa atenção espe-
cial tão necessária. 
Sabemos que um 
bebê ou uma crian-
ça pequena, princi-
palmente antes de 
completar os dois 
anos pode ter até 
depressão ou estres-
se agudo, se não for 
bem atendido em 
suas necessidades 
básicas. Hoje insis-

timos muito em ensinar aos pais e cuida-
dores que um bebê que chora, precisa ser 
acolhido, acalentado, consolado [...] pois o 
sofrimento agudo pode liberar hormônios 
que se forem produzidos durante um tem-
po mais longo, cro-
nicamente, podem 
sim trazer problemas 
cerebrais dificultando 
essas conexões cere-
brais tão importantes 
para o desenvolvi-
mento. As sinapses 
podem sofrer altera-
ções e o cérebro ter 
sofrimento real se 
o abandono, a falta 
de carinho, de atenção, de afago mater-
no   existirem, isso pode, cronicamente, 

resultar em uma situação que classifica-
mos como estresse tóxico precoce infan-
til e este tem consequências que podem 
ser muito graves. Aquela atitude que há 
algum tempo ouvíamos com frequência 
de pessoas que diziam: “Deixa o bebê 
chorar. Isso é birra. Ele precisa aprender 
a não ficar toda hora querendo colo. Se 
você ficar toda hora atendendo e pegan-
do esse bebê no colo, ele vai se acostumar 
e aí você não vai ter mais sossego”. Ledo 
engano. Isso é muito ruim para os bebês 
e crianças nessa faixa etária, porque nesse 
período, eles precisam principalmente de 
atenção, colo, afago. Reforça-se que se a 
criança não tem essas necessidades aten-
didas ficam cronicamente estressados, po-
dendo facilmente ter depressão infantil, e 
ou desenvolver o estresse tóxico com as 
prováveis dificuldades cerebrais que aca-
bam por se transformar em dificuldades 
de desenvolvimento neurofisiológicas e 
neuropsicológicas, com consequências 
para o resto da infância e as vezes para 
toda a vida. 

 São inúme-
ros os problemas de 
desenvolvimento de 
crianças que podem 
estar associados a 
esses fenômenos de 
falta de atenção e ca-
rinho. Pode-se exem-
plificar apontando as 
dificuldades escola-
res futuras, agressi-
vidade, problemas 

emocionais, entre outros.
 Durante a maior parte de minha 

Um bebê ou uma criança 
pequena, principalmente

antes de completar os dois
anos pode ter até depressão

ou estresse agudo, se
não for bem atendido em
suas necessidades básicas

Nos primeiros 1000 dias
da existência há

maior velocidade de 
crescimento celular e
aumento proporcional 

de massa corporal, 
principalmente cerebral,

com milhares de
neurônios se 

desenvolvendo,
se conectando.



vida profissional (e lá se vão mais de 50 
anos atendendo crianças e famílias), vi 
muitas vezes esses equívocos acontece-
rem, com famílias desesperadas sem sa-
ber como lidar com suas crianças, e esse 
despreparo, geralmente associado a falta 
de conhecimento do que significa ter um 
filho e  também a ignorância a respeito 
do significado do que hoje chamamos de 
“EXtero Gestação”,  que significa o conhe-
cimento de que o bebê humano não nasce 
como a maioria de outros mamíferos, com 
certa independência para se alimentar, 
andar, etc. Não. O bebê não é indepen-
dente! O bebê humano passa os primeiros 
meses, particularmente, o primeiro semes-
tre de vida, e alguns 
autores acham que 
pelo menos até os 
9 meses de vida ex-
trauterina, totalmen-
te dependendo da 
mãe que o gestou 
e até não tem ideia 
de que são outro ser 
independente e pen-
sam que fazem parte 
daquele outro corpo 
que o gerou. Há te-
orias muito interes-
santes que levantam 
a hipótese, que essa 
“EXtero Gestação” 
estaria substituindo 
um tempo em que as 
gestações humanas 
não eram só de 40 
semanas (9 meses), 
mas sim períodos maiores. Essa hipótese, 
difícil de se comprovar, explica em parte a 
grande dependência dos nossos filhos e fi-
lhas que precisam de amamentação exclu-
siva ao peito pelo menos nos primeiros 6 
meses de vida e, se possível, intercalando 
com outros alimentos, até os dois anos, e, 
porque são tão necessitados de atenção e 
presença. 
 Muitas vezes me pergunto como 
podemos ter pais (famílias) se constituindo 
tão desprovidos da compreensão de seu 
papel na gestação. Minha reflexão está no 
sentido de entender: será que é porque 
saíram muito precocemente do calor e do 
conforto do útero materno? Levanto assim 
uma hipótese a ser discutida e   compre-
endida diante de sua importância na for-
mação do ser humano. Para conduzir mi-
nha tentativa de resposta criei a expressão 
“Criança terceirizada” e utilizo esse termo 
ao me referir àquelas crianças que não só 
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nesse período, mas às vezes durante toda 
a primeira infância, pelo menos até os 5 ou 
6 anos de vida, não tem a presença dos 
pais e são cuidados por pessoas, muitas 
vezes pagas, para fazer o papel de mãe e 
de pai.
 Essa expressão “Criança Terceiri-
zada”, às vezes choca e muita gente que 
assiste minhas conferências ou quando 
vê meus vídeos pelo meu Canal “Família 
amor e cuidado”, pelo Youtube, não gosta 
e prefere que eu use um termo “científico” 
que também criei e que chamo da “Sín-
drome da Ausência dos Pais”. E que Sín-
drome é essa? Chamamos de Síndrome 
em medicina ou em psicologia clínica a um 

conjunto de sinais (o 
que o profissional 
vê no paciente) e de 
Sintomas (o que o 
paciente sente). 
 Pois bem, ex-
plicado os termos 
técnicos podemos 
comentar as mani-
festações na prática. 
Essas crianças são 
aquelas cujos pais 
não têm tempo ou 
não querem, cuidar 
dos filhos, designan-
do outras pessoas 
para assumirem essa 
função. Essa é uma 
ação que infelizmen-
te está ocorrendo 
muito atualmente, 
pela situação das fa-

mílias, muitas vezes com problemas de se-
paração ou com excesso de trabalho, com 
ambos os genitores saindo de casa cedo 
pela manhã e voltando só a noite e neste 
contexto acabam delegando as funções 
de cuidado, carinho e atenção a outras 
pessoas que não eles próprios. As conse-
quências deste abandono são muitas ve-
zes imensuráveis para a criança, conforme 
ditas anteriormente.
 A “Terceirização Infantil” é um fe-
nômeno em todas as classes sociais, com 
crianças sendo criadas por pessoas que 
não são seus verdadeiros pais e às vezes 
se esses cuidadores, que podem ser até 
competentes no sentido de alimentar, tro-
car as fraldas, passear e outras funções de 
cuidado, não são competentes emocional-
mente mesmo que tenham uma atitude 
suave, persistente, afável e carinhosa e 
educacional – lhes faltam o vínculo afetivo 
da relação pais e filhos. Essa terceirização 

pode ter como consequências o surgimen-
to de seres que não aprendem a importân-
cia do amor e de participar da vida com 
suavidade, simplesmente porque muitas 
vezes não receberam na idade mais ade-
quada esses sinais de vida tão importantes 
na formação de sua personalidade.
 Na minha experiência profissio-
nal vi muitas crianças sofridas e infelizes, 
tendo tudo de material que necessita-
vam, só não tinham participação e ajuda 
para resolver seus problemas emocionais. 
Escrevi vários livros sobre isso para quem 
quiser aprofundar-se na leitura: 
 
1. A CRIANÇA TERCEIRIZADA. 
Os descaminhos das relações familiares 
no mundo contemporâneo (Papirus). 
 
2. QUEM CUIDARÁ DAS CRIANÇAS? 
(Papirus).

3. CUIDADO, AFETO E LIMITES. 
Uma combinação possível, em parceria 
com Ivan Capellato.  
 
4. FILHOS, AMOR E CUIDADOS. 
Reflexões de um pediatra (Papirus). 
 
5. COMO E PORQUE AMAMENTAR 
(Editora CRV). 
 
6. CRIANDO: Reflexiones irreverentes 
sobre la pa/maternidad, em espanhol, 
lançado no Chile em parceria com a psi-
cóloga Cibele passos.
 
7. CRIAR: A educação dos filhos em tem-
pos modernos (Adaptação para o portu-
guês e aplicado aos pais brasileiros). Em 
parceria com Cibele Passos (Kirion).
 
 Todos esses livros que apresento 
acima tratam da importância que a infância 
tem para o resto da vida. Alguns estão já 
com várias edições. A criança terceirizada 
foi traduzida para o espanhol. E tenho ain-
da mais outros 6 livros sobre saúde infantil 
e relações familiares que não estão exata-
mente na mesma linha, mas próxima.  
 Além de ser conferencista no 
Brasil e Exterior, em minhas orientações e 
palestras foram produzidos vídeos e entre-
vistas com outros colegas sobre o proble-
ma da saúde infantil e da família e que se 
tornam um material para estudo e consul-
ta. Por isso fico muito feliz em atender este 
convite da Escola de Pais do Brasil para 
expor minhas ideias sobre os primeiros mil 
dias e a terceirização infantil.

Vi muitas vezes
famílias desesperadas
sem saber como lidar

com suas crianças, e esse 
despreparo, geralmente 

associado a falta de 
conhecimento do que

significa ter um filho [...] 
do significado do que hoje 

chamamos de ”EXtero 
Gestação”, que significa o 

conhecimento de que
o bebê humano não nasce, 

com certa independência para 
se alimentar, andar etc.



E DE REPENTE, sem qualquer tipo de 
preparo ou de manifestação de desejo 
ou aceitação, nos vimos literalmente mer-
gulhados numa realidade que ainda ago-
ra, meados de 2021, nos parece surreal. 
Com, e apesar de, todo o avanço científi-
co e tecnológico alcançado pela humani-
dade ao longo de milhares de anos, nos 
vimos subjugados por um vírus. Um vírus 
com nova roupagem, um inimigo invisível 
e poderoso, que em poucos dias, obrigou 
países do oriente e ocidente a reconhe-
cerem que estávamos assolados por uma 
pandemia.
 E os quase oito bilhões de habi-
tantes do nosso planeta, dos mais velhos 
aos recém-nascidos, incluindo até aque-
les em gestação, viram suas vidas e pla-
nos serem metaforicamente embarcadas 
num mesmo navio, e obrigados a buscar 
formas de ajustar velas em mares nunca 
dantes navegados.

E tudo mudou...
para todos! 
Nada será igual
ao que já passou. 

 A constatação acima é um fato, 
e como tal deve ser vivido: como a acei-
tação de uma realidade que não pode-
mos mudar. Não encarada com tristeza 
conformada e saudosista, mas como uma 
constatação de realidade que pode nos 
abrir possibilidades, que pode aguçar a 
curiosidade infantil que trazemos dentro 
de nós, e que nos dá a chance de expe-
rimentar novos caminhos, adquirir novos 
conhecimentos e deixar para traz o supér-
fluo, o que não nos serve mais.
 Chegamos ao momento de se-
pararmos o urgente do importante, de 
darmos conta daquilo que nos envolve 
diretamente, de cuidarmos daqueles que 
estão ao nosso redor, e de nós mesmos! 
 Em meu trabalho com famílias, 
em conversas com as pessoas da minha 
família e com amigos e também em cur-
sos, encontros e conversas com colegas 
terapeutas, tenho ouvido e constatado 
que muitas pessoas estão absorvidas por 
uma demanda excessiva de obrigações 
que não imaginavam possível dar con-
ta, ou que não desejaram. Encontram-se 
fragilizadas, cansadas, dividindo-se entre 
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Para além do certo e do errado
Por 
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tarefas que se multiplicam e nunca termi-
nam, e com a sensação de não estarem 
fazendo nada realmente importante. Mui-
tos relatam a vontade impossível de de-
sistir de algumas tarefas que antes faziam 
com prazer; alguns referem-se a um cres-
cente desinteresse pelo que fazem. Há 
quem diga, com espanto e alguma ver-
gonha, que já se percebeu confundindo o 
dia da semana ou do mês em que estava. 
 Esses tipos de sentimentos em 
ambientes de trabalho e de saúde públi-
ca remetem ao que é conhecido como 
Síndrome de Burnout, ou esgotamento. 
Refere-se a tensões extremas e excesso 
de trabalho que levam um indivíduo a 
um estado de limite tal, que pode che-
gar a afetar gravemente a sua saúde fí-
sica e a alterações importantes de com-
portamento.
 A Síndrome de Burnout pode 
ser identificada com maior frequência em 
pessoas cujo trabalho envolve o conta-
to com outras pessoas, como médicos, 
enfermeiros, cuidadores, professores e, 
mais recentemente, pais. Alguns dos sin-
tomas que podem nortear a necessidade 
de procura de ajuda médica e/ou psi-
cológica para diagnóstico e tratamento 
adequados são: sensação constante de 
negatividade; cansaço físico e mental; fal-
ta de vontade; dificuldade de concentra-
ção; falta de energia; sensação constante 
de incompetência; negação das próprias 
necessidades; irritação constante e alte-
rações repentinas de humor e isolamento 
voluntário. Embora os sintomas mais co-
muns sejam psicológicos, pessoas com 
síndrome de Burnout também podem 

sofrer com dores de cabeça, palpitações, 
tonturas, problemas de sono, dores mus-
culares, resfriados frequentes.
 Reitero com veemência que 
apenas profissionais de saúde habilitados 
podem fazer diagnósticos e tratamentos 
adequados. Todos nós, de modo geral, 
nos sentimos cansados, irritados, às vezes 
com vontade de chutar o balde ou man-
dar tudo às favas. Também temos resfria-
dos, dores de cabeça, às vezes palpita-
ções e dificuldade para dormir ou para 
acordar, sem que isso caracterize alguma 
síndrome.
 Recentemente tem-se falado 
sobre o termo burnout parental, popular-
mente adaptado e empregado para de-
finir o estado de exaustão a que alguns 
pais têm se referido, por continuarem a 
exercer suas funções parentais e de tra-
balho, acrescidas de tarefas que antes de-
legavam ou dividiam com terceiros. São 
famílias nucleares que se viram brusca-
mente afastadas de suas redes de apoio 
material e/ou emocional habitual, como 
auxiliares domésticas, babás, professores, 
parentes e amigos. Muitas famílias tam-
bém se viram às voltas com malabarismos 
dolorosos, mas necessários, frente a uma 
renda mensal diminuída ou quase zerada. 
E muitos estão lidando com as dores da 
perda de entes queridos ou com sequelas 
pós cura da Covid19.
 Pesquisadores de todo o mun-
do estão debruçados sobre o assunto. Já 
temos estudos sobre burnout parental, 
como o conduzido pela Universidade Ca-
tólica de Leuven, na Bélgica, em parceria 
com outros países. De um modo resumi-



do e bastante geral, são estudos pionei-
ros que adaptaram critérios do burnout 
profissional para estudar o estado emo-
cional de pais de crianças e de adolescen-
tes, neste período pandêmico. As primei-
ras conclusões a que chegaram, deverão 
levar a outros estudos.
 Uma delas aponta para o fato de 
que a parentalidade exercida em países 
com valores individualistas é uma ativida-
de muito solitária, se comparada a países 
como a África, em que há uma grande 
participação da comunidade na educação 
das crianças. A individualidade de um nú-
cleo familiar, tão comum no ocidente, é 
um fator que submete os pais a elevados 
níveis de estresse, pois traz dentro de si 
o culto do perfeccionismo e tem como 
meta o sucesso dos filhos, que refletirá 
seu próprio sucesso como pais.
 Também observaram um au-
mento da exaustão parental durante as 
medidas restritivas de confinamento, 
acentuadamente maior nos pais do que 
nas mães, já mais acostumadas a multi-
tarefas envolvendo cuidados familiares e 
trabalho profissional. Interessante notar 
que a maior propensão dos homens ao 
burnout parental deve-se não ao volume 
de tarefas parentais que de fato eles te-
nham assumido durante a pandemia, mas 
à ausência de recursos emocionais para 
lidar com as pressões de cuidar dos filhos 
nas atuais e desafiantes condições – em 
confinamento, sem apoio da família ex-
tensa, com o ensino à distância e o tele-
trabalho, por exemplo.
 Trazemos também boas notícias: 
em estudos paralelos levados a efeito em 
Portugal, foi constatado que 18,7% dos 
homens e 26,6% do universo estudado, 
relataram ter vivido o confinamento como 
uma oportunidade de redução do bur-
nout parental!
 Ansiedade, angústia, cansaço, 
desesperança são palavras recorrentes, 
muito faladas e ouvidas atualmente, ao 
lado de outras duas: gratidão e fé. A mis-
tura particular que cada um faz desses 
sentimentos, acrescentados de alguns 
tantos outros, determina a forma com 
que cada pessoa reage aos desafios do 
dia a dia.
 A pessoa que coloca em sua 
mistura porções generosas de gratidão 
e de fé, naturalmente estará mais forte 
e apta a reagir de maneira mais serena 
e adequada a acontecimentos adversos. 
Porém, não podemos nos esquecer que 
nem todos possuem os mesmos recursos 
internos ou externos para dar conta de 
adversidades. Há pessoas que não tem 
uma rede de apoio para dividir fardos 
físicos ou emocionais. Há aqueles que 
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tem dificuldade em dividir seus proble-
mas, ou que resistem a procurar, pedir 
e aceitar ajuda. Há os que se viram sem 
possibilidade de sustentar dignamente 
suas famílias. Há, na verdade, enorme 
diversidade de pessoas e situações, en-
frentando de modos diferentes e com 
os recursos que possuem, a pandemia e 
suas consequências.
 Espero que cada um de nós 
consiga colocar em sua mistura pessoal, 
alguns ingredientes que ajudam na supe-
ração de dificuldades e imprevistos, pan-
dêmicos, ou não:

• Estabeleça uma rotina possível para 
você e sua família: a organização interna 
e externa tem efeitos positivos em nos-
sos sentimentos, pensamentos e ações;

• Diminua suas expectativas: lembre-se 
de que ninguém poderá dar conta de 
tudo, e de todos ao mesmo tempo; 

É A MISTURA equilibrada de ingredientes 
pessoais que nos deixará navegando sem 
rumo, ou nos levará a portos seguros. 
 Desejo que toda a humanidade, 
brevemente, possa se assentar em lugares 
mais confiáveis e confortáveis. Começa-
mos um novo ciclo e estamos no início de 
novos caminhos. Praticamente, voltamos 
ao tempo das Entradas e Bandeiras, bus-
cando rumos e riquezas diferentes e ne-

• Não menospreze momentos de des-
canso, de prazer e de cuidados pessoais; 
tome sol, caminhe ao ar livre;

• Respeite ritmos e gostos diferentes dos 
seus;

• Peça ajuda aos que estão ao seu lado; 
divida responsabilidades e cuidados 
com a casa e com a família;

• Ouça músicas que te alegrem, cante 
junto, e dance se desejar, ainda que so-
zinho;

• Durma; namore com seu parceiro; brin-
que com seus filhos, revejam juntos fotos 
e vídeos da família e de amigos; recor-
dem bons momentos;

• Resgate seu bom humor, não leve tudo 
tão a sério; ria da situação, de você mes-
mo, das trapalhadas da família.

cessárias ao estágio em que vivemos.
 E assim, relembrando Camões 
e nossos antepassados, acrescento nes-
ta mistura palavras do poeta sufista per-
sa Rumi para deixar um convite a todos: 
“para além das ideias de certo e errado, 
existe um campo. Eu me encontrarei com 
você lá”.
 Que seja em breve!
 Que Deus assim permita!
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O QUE É A ESCOLA DE PAIS DO BRASIL
O menor caminho entre pais e filhos

É uma Organização da sociedade civil que tem por finalidade aprimorar a formação 
dos pais, educadores, cuidadores e demais interessados, ajudando-os a melhor 
exercerem suas funções educativas na família e na sociedade. É um movimento 
particular, voluntário, ecumênico, gratuito, que está aberto a todos os que estão 

dispostos a refletir sobre suas próprias concepções e atitudes. 

QUAL É A NOSSA MISSÃO
Ajudar pais, futuros pais e agentes 
educadores a formar verdadeiros 
cidadãos.

LINHA PSICOPEDAGÓGICA
É definida, entre outros, por peda-
gogos, médicos, psicólogos e soci-
ólogos que compõem o Conselho 
de Educadores da Escola de Pais 
do Brasil, com sede em São Paulo. 

OBJETIVOS
• Conscientizar os pais de sua 
responsabilidade e de seu papel 
na educação dos filhos;
• Atualizar pais e educadores em 
princípios psicopedagógicos;
• Promover maior aproximação 
família/escola para a educação 
integral do ser humano.

PÚBLICO-ALVO
Pais, mães, educadores, cuidado-
res e demais interessados.

COMO FUNCIONA
O trabalho da Escola de Pais do 
Brasil – EPB é voluntário e gra-
tuito sendo desenvolvido por 
coordenadores que, tendo parti-
cipado do Círculo de Debates e 
posteriormente do CAC – Curso 
de Aprofundamento e Capacita-
ção - ingressaram na instituição. 

Os coordenadores de Círculos 
são devidamente preparados 
para atuarem onde forem solici-
tados. Atualmente, estamos de-
senvolvendo atividades on-line. 
 
A EPB organiza Círculos de De-
bates, que ocorrem uma vez por 
semana, durante sete semanas, 
com duração de uma hora e meia, 
nos quais os participantes, a par-
tir de suas experiências, discutem 
e compartilham dúvidas, preocu-
pações, dificuldades de educar e 
possíveis caminhos a serem bus-
cados para uma melhor condução 
da educação.

Seu trabalho tem um caráter pre-
ventivo e permite, através de sua 
metodologia, manter o nível de 
interesse dos pais, pois enfoca a 
real problemática educativa de 
cada grupo.

ONDE FUNCIONA
Presencialmente, em escolas, 
empresas, associações de classe, 
centros comunitários, condomí-
nios. Igrejas de qualquer denomi-
nação.

Enfim, para todo e qualquer gru-
po que esteja interessado em 
melhor conduzir a educação das 

HISTÓRICO
A Escola de Pais do Brasil é de 
origem cristã, iniciada em São 
Paulo, em 1963, por inspiração de 
Madre Inês de Jesus, cônega de 
Santo Agostinho.

A apresentação à família brasileira 
foi feita pelo padre Leonel Corbeil 
e em seu início foi presidida pelo 
casal Alzira Lopes e Antônio Fer-
nando Lopes.

A sede nacional localiza-se em 
São Paulo, na Rua Bartira, 1.094 – 
Perdizes, CEP 05009-000. 
 

 

Entre em contato conosco, pas-
seie por nossas páginas.

TELEFAX 

(11) 3679-7511 

SITE 

www.escoladepais.org.br 

E-MAIL 

epb@escoladepais.com.br
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crianças. Também atua de forma 
on-line, utilizando ferramentas de 
comunicação via Internet.

COMO SOLICITAR A EPB
Entrar em contato com a escola de 
seu filho ou entidade da qual você 
faz parte, solicitando um ciclo de 
debates ou contatar diretamente 
a Escola de Pais do Brasil, de sua 
cidade. Consulte os cursos on-line 
no nosso site www.escoladepais.
org.br, clicando em "agenda”.

QUAL É O TEMÁRIO DOS
CÍRCULOS DE DEBATE? 
• Educar é um desafio;
• Valores e limites na educação;
• Pai e mãe e agentes 
educadores;
• A educação do nascimento à 
puberdade;
• Adolescência: o segundo 
nascimento;
• A sexualidade no ciclo de vida 
da família;
• Cidadania e cultura da paz.

BENEFÍCIOS ESPERADOS
• Melhorar a comunicação, o 
diálogo e a convivência entre 
pais e filhos.
• Definir os limites de forma mais 
adequada.
• Melhorar a orientação para 
uma sexualidade sadia.
• Prevenir o uso de drogas lícitas 
e ilícitas.
• Conscientizar os pais da 
necessidade de trabalharem em 
conjunto com os professores na 
educação de seus filhos.
• Atender melhor às 
necessidades dos filhos e 
prepará-los para o mundo.

 Instituições ou Comunidades que desejam o Círculo de Deba-

tes devem assumir alguns compromissos com a Escola de Pais do Brasil:

1. Escolher um local favorável para as reuniões e que seja amplo, are-
jado, bem iluminado e com cadeiras soltas;

2. Convidar os pais e demais participantes através de circulares, de 
motivação feita com os alunos, contactar na véspera da reunião e ins-
crição dos participantes, constituindo um grupo de no mínimo trinta 
pessoas;
 
3. Designar uma pessoa da instituição solicitante para acompanhar os 
trabalhos e dar apoio ao Coordenador do Círculo;
 
4. Terminado o trabalho, a instituição solicitante deverá fornecer ates-
tado no qual conste o nome do coordenador que realizou o Círculo, o 
número de pessoas que frequentaram e o período de duração;
 
5. Na medida do possível, oferecer cafezinho e biscoitos para o mo-
mento de integração dos participantes.

 Se você desejar que a Escola de Pais do Brasil atue no colégio 

de seu filho ou na sua comunidade, fale com o responsável, peça que 

entre em contato conosco e então procuraremos atendê-lo o mais bre-

ve possível. Através deste trabalho, os pais poderão encontrar o menor 

e melhor caminho para a educação de seus filhos.

Para participar de Círculo de Debates on-line, queira acessar o nos-
so site: www.escoladepais.org.br/agenda para fazer a sua inscrição.

COMPROMISSO COM A ESCOLA DE PAIS
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ASSEMBLEIA GERAL 
DOS ASSOCIADOS
Órgão supremo da Associação e, 
dentro dos limites da lei e do esta-
tuto, tomará toda e qualquer de-
cisão de interesse da sociedade.

DIRETORIA EXECUTIVA 
NACIONAL
Coordena, supervisiona e orienta 
todas as atividades da EPB.

CONSELHO FISCAL
Compete-lhe examinar as contas 
e emitir parecer.
 
CONSELHOS DE ASSESSORIA
CONSELHO DE
EDUCADORES
É responsável pela orientação 
doutrinário-pedagógica da EPB. É 
formado por pessoas de reconhe-
cida capacidade intelectual nas 
áreas de educação, psicologia, 

sociologia e pedagogia.
 
CONSELHO CONSULTIVO
Órgão de assessoramento da Di-
retoria Executiva Nacional, forma-
do pelos Representantes Nacio-
nais (RN’s) nos estados onde atua 
a EPB e pelos ex-presidentes da 
Diretoria Executiva Nacional.

DIRIGENTES REGIONAIS (DR)
Supervisionam as Seccionais e são 
o elo entre elas e o RN do Estado.
 
SECCIONAIS (AFILIADAS)
Possuem sua própria diretoria e 
funcionam, sob a orientação geral 
da Diretoria Executiva Nacional.
 
NÚCLEOS
São vinculados a uma Seccional.
 
É RECONHECIDA DE 
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL
Decreto 72.220 de 11 de maio de 

1973; Utilidade Pública Estadual - 
Lei 8885 de 26 de julho de 1965, 
Estado de São Paulo; Municipal 
- Lei 14.565 de 02 de junho de 
1977, município de São Paulo 

Possui também Reconhecimento 
de Utilidade Pública Estadual e 
Municipal nos diversos estados e 
municípios onde atua.

DA DENOMINAÇÃO
E ATUAÇÃO
A Escola de Pais do Brasil, é Pes-
soa Jurídica de Direito Privado, 
com prazo indeterminado de du-
ração, sem fins econômicos, de 
caráter educacional e filantrópico 
com sede e foro na Cidade de São 
Paulo - SP, na Rua Bartira, 1094, 
no bairro de Perdizes, CEP 05009-
000, CNPJ 62.993.456.0001/57 e 
atuação em todo o território bra-
sileiro, por si e através de suas afi-
liadas.
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DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL DA EPB 
BIÊNIO 2020-2022
 

CASAL PRESIDENTE

IRACEMA LOURDES SIMIONI WOBETO E

JOSÉ ALBERTO WOBETO 

 

CASAL VICE-PRESIDENTE

Marlene de Fátima Merege Pereira e

José Carlos Pereira

CASAL DIRETOR DE DOUTRINA

Teresinha Bunn Besen e

Brani Besen

CASAL DIRETOR DE COMUNICAÇÕES

Sonia Maria Ferreira Santos e

José Geraldo dos Santos

CASAL DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Joana Angélica Ferraz Campos Cezimbra e

Reinaldo Almeida Cezimbra

CASAL DIRETOR DE CONGRESSO

Cinthia Santini Alves de Oliveira e

Célio Alves de Oliveira

CASAL DIRETOR DE INTEGRAÇÃO NACIONAL

Marama Farias Labrunie e

Marcos Moraes Labrunie

CASAL DIRETOR ADMINISTRATIVO

Patrícia Zanetti Faria e

Antônio Marcos Faria

CASAL DIRETOR DE NORMATIZAÇÃO 

E APOIO ÀS SECCIONAIS

Vera Lúcia Canal Spricigo e

Orlando Spricigo

CASAL DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS

Rykeny Faria Campos Cordeiro e

João Bosco Cordeiro

CONSELHO FISCAL - TITULARES

Celso Luiz Christ

Lorivanda Barbosa de Oliveira Neto e

Miguel Rosa dos Santos

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES

Carolina Borges de Oliveira

Suzivane Batista da Silva Amaral

Hélio de Almeida Gomes

CONSELHO DE EDUCADORES 
 

CASAL PRESIDENTE  

REGINA CÉLIA SIMÕES DE MATHIS 

E RUY DE MATHIS

 

CONSELHEIROS 

Cinthia S. Alves de Oliveira e Célio Alves de Oliveira

Edna M.da Silva Cunha Araújo e Antônio Sérgio Araújo

Frei Almir Ribeiro Guimarães

Helena Maria Sigaud

lham El Maerrawi e Jean Khater Filho

Maria Christina Siqueira de Sousa Campos

Maria Rita D`Angelo Seixas e José Carlos Seixas

Pe. João Edênio Reis Valle

Valéska Machado da Silva Walber e Everson Walber

Verônica A. da Motta Cesar Ferreira

Zilpha Carvalho Nascimento e Ivo Nascimento

Iracema L. Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto

CONSELHO CONSULTIVO 
 

CASAL PRESIDENTE 

REGINA LUSTRE AZEVEDO GABRIELE 

E ARMANDO GABRIELE FILHO 

DEMAIS MEMBROS

Ana Maria de Oliveira Silva e Murilo Martins da Silva

Edna M. da S. Cunha Araújo e Antônio Sérgio de Araújo

Gesmir da Silva Debre e José Antônio Debre

Helena Maia da Silva e José Ariston da Silva

Iracema L. Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto

Lorivanda B. de Oliveira Neto e Antônio C.Oliveira Neto

Maria de Fátima do E. S. Baldissera e Idovino Baldissera

Maria Izabel Passos Imbiriba e José Luiz Lalor Imbiriba

Maria Lúcia Teixeira Nunes e Antônio Ferreira Nunes

Marlene Calixto da Mota Brito e Carlos Vieira de Brito

Onildo Alves da Silva e Darlene Luzia Pereira Silva

Regina Célia Simões de Mathis e Ruy de Mathis 

Terezinha Sampaio Falcão e Djalma Navarro Falcão

Marilene Rauber Ebone e José Adoril Ebone



SÃO PALESTRAS transmitidas pelo canal - Escola 
de Pais do Brasil - no YouTube, com a responsabili-
dade de uma instituição de mais de meio século de 
atuação social e educacional com foco preventivo e 
orientativo. Os convidados para essas transmissões 
são especialistas, estudiosos e profissionais de reco-
nhecido e profundo conhecimento.
 Nesses eventos, a Escola de Pais do Brasil 
busca transmitir para mães, pais, futuros pais, edu-
cadores e todas as pessoas interessadas em educa-
ção, informações, orientações e dicas práticas sobre 
a educação com foco no relacionamento familiar. 
 As Webinars são transmitidas, ao vivo, quin-
zenalmente e permanecem gravadas, permitindo re-
ver ou assistir em momento mais adequado.
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Webinars da Escola de Pais do Brasil

INSCREVA-SE NO CANAL

Escola de Pais do Brasil no YOUTUBE

e receba as notificações das próximas

edições. Abaixo os temas abordados.

Resumo dos temas
abordados nos
Círculos de Debates
1º. EDUCAR É UM DESAFIO
 
A rapidez das transformações do mundo nos coloca 
em conflito em relação à educação que precisamos 
oferecer aos nossos filhos hoje. A atualização é de 
grande importância para ser mais assertivo o pro-
cesso educacional. Sendo que, amor e segurança 
são duas necessidades básicas fundamentais para 
um desenvolvimento saudável físico e emocional.

2º.  VALORES E LIMITES NA EDUCAÇÃO
 
A primeira escola do aprendizado dos valores é na 
casa dos pais e/ou educadores. Família e/ou edu-
cadores são responsáveis pelo desenvolvimento fí-

sico, psicológico e intelectual dos menores, o que 
envolve também dar conhecimento dos limites. 
Limites bem colocados transmitem segurança aos 
educandos.
 

3. PAI, MÃE E AGENTES EDUCADORES
 
Pai: a compreensão de sua função paterna como 
elemento de equilíbrio no desenvolvimento dos fi-
lhos – a terceira pessoa.
Mãe: enfrenta hoje várias jornadas de trabalho e 
precisa optar entre caminhos de difícil conciliação.  

O bom relacionamento com parceiro e filhos con-
tribuem para o desenvolvimento equilibrado dos 
mesmos. Agentes educadores: avós, tios, padrasto, 
madrasta ou qualquer outra pessoa com responsa-
bilidades por um educando – grande missão.

4º. EDUCAÇÃO DO NASCIMENTO À PUBERDADE
 
Conhecer e respeitar o amadurecimento das crian-
ças de acordo com sua fase/idade, fazendo uso de 
limites e autoridade necessários, com amor. Medo, 
ciúme, mentira, consequências e recompensas são 
adversidades frequentes na vida de nossos filhos. 
É possível ajudá-los com o conhecimento das fases 
pelas quais passam e, a partir daí, encontrar cami-
nhos que ajudem a compreendê-los melhor. A par-
ceria com a escola ajuda na adaptação, socialização 
e aprendizagem das crianças. Por isso, a importân-
cia da escolha da escola.

5º. ADOLESCÊNCIA: O SEGUNDO NASCIMENTO
 
A adolescência, como fase crítica de transição, reú-
ne características que os pais precisam conhecer e 
saber lidar, para então encontrar caminhos que aju-
dem a compreendê-los melhor. Diálogo e paciência 
são necessários, assim como a imposição de limi-
tes. Incentivos e elogios mais frequentes também 
permitem administrar a instabilidade emocional 
desta fase. É necessário ser presente e demonstrar 
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Ciclo de Debates On-line
O CICLO de Debates On-Line da Escola de 
Pais do Brasil é um conjunto de encontros se-
manais, coordenados por voluntários associa-
dos à EPB, para uma reflexão sobre o processo 
educacional na família e na escola nos tempos 
atuais. Atualiza pais e professores para exerce-
rem melhor o seu papel de educadores. Utiliza 
a plataforma Zoom para a intermediação, eli-
minando as fronteiras físicas no país. 

Agenda e links para sua inscrição acesse

www.escoladepais.org.br/agenda

CERTIFICADO
A EPB emite Certificado aos inscritos que
participarem ativamente dos encontros.

CONTEÚDO
• Educar é um desafio;
• Valores e limites na educação;
• Pai, mãe e agentes educadores;
• A educação do nascimento à puberdade;
• Adolescência: o segundo nascimento;
• A sexualidade no ciclo de vida da Família;
• Cidadania e cultura da paz.

amor; os filhos ainda querem colo, mas longe da 
vista dos amigos.

6º. SEXUALIDADE NO CICLO DE VIDA DA FAMÍLIA
 
Para o desabrochar de uma sexualidade serena, in-
tegradora e digna, é necessário informação, atua-
lização e diálogo constante. Nessa fase acontece 
turbulência hormonal e sexual, vulnerabilidade in-
dividual, social e familiar dos jovens. As consequên-
cias por falta de informação/formação/acompanha-
mento podem ser: início precoce da vida sexual, 
gravidez, DSTs/AIDs e múltiplos parceiros.

7º. CIDADANIA E A CULTURA DA PAZ
 
Precisamos estar atentos a nossa volta e compro-
metidos com uma ação transformadora que nos 
eleve a autoestima, proporcione uma visão ampla e 
nos inspire a lutar por metas. A educação dos filhos 
e/ou menores sob responsabilidade deve ser pau-
tada na ética e em valores sólidos que os tornem 
melhores cidadãos. Neste encontro é abordado a 
violência que pode ocorrer na família, as leis que 
protegem seus membros e a cultura da paz como 
um meio de neutralizar a violência, caso surja. Além, 
da reflexão de como deixo marcas no mundo.



Revisão Nacional da Escola de Pais do Brasil realizada em Mogi das 
Cruzes, nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2020. Neste evento, tomou 

posse a nova Diretoria Executiva Nacional da Escola de Pais do Brasil.

Nossos agradecimentos 
ao casal Presidente 
da Diretoria Executiva 
Nacional Gesmir da Silva 
Debre e José Antônio 
Debre e demais diretores, 
pela gestão da Escola de 
Pais do Brasil.

Nova Diretoria da EPB 
empossada na

Revisão Nacional em
Mogi das Cruzes.

Primeira reunião virtual da
Diretoria Executiva Nacional da EPB,
realizada em 12 de janeiro de 2021.
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Escola de Pais em Ação

Momento da transmissão do cargo ao novo casal 
Presidente Iracema Lourdes Simioni Wobeto e José 

Alberto Wobeto a quem desejamos pleno êxito.



 Nas últimas décadas ocorre-
ram muitas transformações e os rela-
cionamentos também passaram por 
modificações e/ou adaptações ao 
longo do tempo. 
 Um relacionamento hoje é 
bem diferente e não há receitas pron-
tas nem fórmulas mágicas. É neces-
sário vencer os desafios, passar por 
todo um processo de aprendizado 
– erros e acertos, para construir um 
bom relacionamento. Mas, estão à 
nossa disposição redes de apoio, tais 
como: movimentos que abordam o 
assunto, palestras, livros, profissio-
nais especializados, amigos, lives.... 
 Ao longo do tempo, é natu-
ral os ajustes em um relacionamento, 
pois as necessidades emocionais, os 
gostos, valores... também vão mu-
dando com os acontecimentos/expe-
riência do dia a dia. 
 Ter clareza e consciência de 
quais ingredientes se está buscando 
para um relacionamento melhor. Al-
guns ingredientes são básicos e in-
dispensáveis, mas cada pessoa pode 
dar seu toque especial no relaciona-
mento. 
 Todo e qualquer tipo de re-
lacionamento para ser saudável en-
volve mão dupla – equilíbrio entre o 
que se dá e o que se recebe. Cada 
um tem as suas obrigações, seus di-

ABORDAR este assunto de vital im-
portância, amplo e complexo é desa-
fiador. Farei uma abordagem prática 
e positiva. Afinal, estamos vivendo 
um momento único, com muitos de-
safios em todas as formas de rela-
cionamentos. Relacionamentos estes 
colocados à prova pela longa e às 
vezes estressante convivência diária.

Considerações sobre 
relacionamento e 
aprendizagem

Relacionamentos: aprendizagens
e trocas afetivas

Por
Marlene de Fátima
Merege Pereira

reitos, seu papel e responsabilidade 
para dar certo. 
 Alguns cuidados são neces-
sários para o relacionamento não 
estar fadado ao insucesso. Um de-
les é não depositar teimosamente 
no outro todas as expectativas de 
felicidade e completude. Exemplos: 
achar que encontrou sua metade da 
laranja, tampa de sua panela, a alma 
gêmea... É preciso entrar em um rela-
cionamento com identidade própria 
e ser responsável pelas próprias reali-
zações e felicidade. Colocar em uma 
moldura o seu amado idealizado/ro-
mantizado trará frustações, pois com 
certeza não se manterá na moldura. 
 Relacionamento perfeito não 
existe, deixamos de acertar muitas 
vezes, mesmo tendo muito amor. É 
preciso saber das reais necessidades 
do outro e evitar conflitos gerados 
pelas expectativas frustradas. Cada 
um veio de família diferente e tem 
a sua história a ser compartilhada, 
compreendida e muitas vezes supe-
rada. Cabe aos dois, de comum acor-
do, aproveitar as boas experiências 
e construir juntos uma nova história, 
dos dois.
 Temos muitos livros que 
abordam de maneira interessante as 
diferenças, sendo um dos primeiros: 
Homens são de Marte e Mulheres 

são de Vênus do John Grey. John 
Grey abordou sobre as necessidades 
emocionais primárias masculinas e 
femininas.  O amor é uma necessi-
dade emocional primária tanto para 
o homem como para a mulher, jun-
tamente com a segurança e autoes-
tima. Sentir-se amado leva a sentir 
segurança, a ter uma boa autoestima 
e sentir-se importante.  
 Içami Tiba se baseou neste 
livro do John Grey para escrever Ho-
mem-Cobra, Mulher-Polvo.
 Outro livro conhecido e de 
fácil leitura que pode ajudar é: As 
cinco linguagens do amor de Gary 
Chapman. As linguagens são: pala-
vras e afirmação; qualidade de tem-
po; presentes; gestos de serviço e 
toque físico.
 Boas leituras levam a boas re-
flexões, ajudam cada um e cada casal 
a fazer ajustes na condução do rela-
cionamento. 
 Para um relacionamento dar 
certo, outro fator preponderante é 
a construção e qualidade da intimi-
dade. Intimidade que foi colocada 
à prova com o “isolamento social” 
neste ano, devido a pandemia. Al-
guns caminharam para o divórcio, 
outros se fortaleceram e outros se 
ajustaram a esta situação inusitada, 
precisando atender as demandas 
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dos filhos, pais idosos... 
 Outro cuidado para um re-
lacionamento saudável é a vivência 
plena da sexualidade e o sexo estar 
sendo prazeroso para os dois – mão 
dupla. A clareza poupa frustações e 
cuida dos laços afetivos que tão bem 
fazem ao corpo e à mente. Conhecer 
as diferenças e o que agrada/desa-
grada, conhecer o ritmo, os pontos 
de maior estímulo e as fantasias tem 
grande importância. 
 Algumas situações podem 
interferir no relacionamento sexual: 
luto, períodos de grande estresse e 
doenças na família e/ou outras inter-
ferências externas e até mesmo os 
“acordos”, caso o sexo não seja im-
portante para os dois.
 No contexto de hoje, com 
a facilidade de conectar-se e des-
conectar-se, outras maneiras de se 
relacionar no mundo virtual ficaram 
mais evidentes e tiveram aumento 
percentual de acessos diários, tais 
como: relacionamento à distância, 
site de relacionamentos, relaciona-
mento virtual – sexting, usado mais 
pelos jovens, que é o sexo por men-
sagens de texto erótico. Atualmente 
a palavra tem um significado mais 
abrangente, foi acrescentado o en-
vio de fotos, vídeos e mensagens de 

Considerações sobre 
trocas afetivas
 O ser humano é um ser social 
e as trocas afetivas acontecem em 
todas as fases da vida, em menor ou 
maior grau, bem como, contribuem 
para os relacionamentos serem mais 
satisfatórios. O afeto aproxima as 
pessoas, alivia o estresse e dor, ajuda 
a superar momentos difíceis. 
 Para que as trocas afetivas 
alguns ingredientes são necessários/
indispensáveis: diálogo, respeito à 
vontade e individualidade do outro; 
aceitação das diferenças; carinho; 
amor – ingrediente indispensável 
para superação de crises; paciência; 
troca de elogios; empatia; admiração 
mútua; doação de tempo; equilíbrio 
entre dar e receber; confiança; ami-
zade e companheirismo; compartilha-
mento; autocrítica; perdão; espiritua-
lidade; amigos; humor e conhecer a 
linguagem do amor do outro.
Complementando, algumas atitudes 
para o fortalecimento, manutenção 
e equilíbrio emocional dos relacio-
namentos: ser grato pelo esforço de 

Considerações finais 
 Os relacionamentos são dife-
rentes hoje. Mas, é possível construir 
um futuro compartilhado e feliz com 
aquela pessoa que consideramos tão 
especial, usando criatividade e os in-
gredientes certos.  
 Que nosso relacionamento 
seja fonte de inspiração para filhos, 
netos e pessoas com as quais convi-
vemos.
 “A riqueza de um relacio-
namento está na oportunidade de 
contribuir para que o outro se tor-
ne a melhor versão de si mesmo”.

cada um; verbalizar o amor com tro-
cas de abraços e beijos na despedi-
da e na chegada; incluir brincadeiras 
espontâneas entre o casal; surpreen-
der com uma massagem, um jantar, 
viagem, flores; elogiar: “que delícia 
de comida”; Você está linda(o); fazer 
atividades juntos; fazer combinados 
para administração das finanças, edu-
cação dos filhos, divisão de tarefas... 
; cuidar da elegância - não há amor 
que resista a fala de modos, higiene 
pessoal e vocabulário; receber e tra-
tar bem a família do outro;  relembrar 
bons momentos e  rir juntos.

áudio. Aqui mora o grande perigo 
da intimidade cair na rede.
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O MUNDO parou e o caos se insta-
lou! Em 2020, fomos surpreendidos 
por um mal invisível e silencioso – o 
Coronavírus COVID 19. A rotina, antes 
programada, passou a ser negociada 
dia a dia e a previsibilidade necessária 
ao ser humano para se sentir seguro 
e tomar decisões, deu lugar às incer-
tezas e receios, ao stress e ansiedade. 
Ficou apenas a evidência de que não 
temos controle sobre tudo e que a 
partir daquele momento, grandes mu-
danças estariam por vir.
 Em tempos de isolamento so-
cial compulsório – lockdown – a dis-
tância e a impossibilidade do convívio 
com familiares e amigos, se transfor-
mam em um verdadeiro drama, nada 
fácil de encarar, gerando a sensação 
de impotência, o sentimento de aban-
dono, saudade e preocupação com 
os que ficaram afastados. O novo 
cotidiano impôs o confinamento, de-
sestruturando as pessoas e provocan-
do diversas reações: medo (incerteza 
e insegurança), euforia (sensação de 
quase férias, saídas para compras e 
lazer), tédio (ociosidade, solidão), in-
trospeção (questionamentos, tristeza, 
frustração), irritação (insatisfação, im-
paciência) impotência (acomodação, 
adaptação) e sanidade mental (manti-
da pelo convívio e rotina na família).
 No início, algumas ações fo-
ram realizadas para amenizar o isola-
mento social: idas às varandas e ja-
nelas para tocar instrumentos, cantar, 
recitar; interação à distância com a 

A família, em lockdown,
“se olha” no espelho

Por 
Maria Izabel Passos Imbiriba

vizinhança; melhor organização da fa-
mília; disponibilidade dos mais jovens 
em servir os idosos próximos, indo ao 
mercado ou à farmácia; vídeos e men-
sagens de apoio mútuo e de esperan-
ça nas redes sociais; lives diversas.
 O processo de lockdown não 
aconteceu da mesma forma neste ex-
tenso e diverso Brasil de regiões iso-
ladas dos grandes centros, de muitas 
comunidades desprovidas, famílias de 
baixa renda com 6, 7 ou mais pessoas 
habitando num mesmo cômodo, sem 
condições básicas de saneamento 
e de higiene, agravado pela falta de 
garantia na alimentação. A grande 
maioria sobrevivendo do trabalho in-
formal e impedida, neste momento, 
de sair de casa, dependendo do au-
xílio emergencial do Governo Federal. 
Para estas famílias, já tão desassisti-
das, as restrições da pandemia só vie-
ram aumentar o sofrimento.
 A crise econômica atingiu a 
todos: fechamento do comércio e de 
serviços não essenciais, paralização do 
mercado informal, quebra de empre-
sas, desemprego e mudança do pa-
drão de consumo das famílias. Menos 
pessoas com plano de saúde e con-
sequentemente mais demanda para 
o SUS. Mortes causadas pelo COVID 
19 e mortes por outros “vírus” que 
matam milhares de pessoas todos os 
dias: a fome, a injustiça, a ambição, a 
omissão, a corrupção, a violência...

Convivência familiar 
no lockdown: laços 
colocados à prova

O ano letivo no
novo cotidiano

 O que tanta proximidade e 
mais tempo de convivência têm cau-
sado às famílias, já que a rotina do 
“corre-corre” foi alterada?
 Filhos em casa, pais inicial-
mente sem saber como mantê-los 
ocupados. A rotina diária mudou de 
repente com as creches e escolas 
fechadas e os pais em home-office. 
Desafios impostos a todos, pressio-
nando-os a buscarem novas formas 
de relacionamento. Pais confusos se 

 Em tempos de pandemia, 
pais de classe média mostraram-se 
muito preocupados com os “conte-
údos escolares” e o aproveitamento 
das aulas on-line, enquanto as crian-
ças se sentiam confusas e apreensivas, 
sem entenderem bem o que estavam 
passando. Por sua vez, os professores 
alertavam os pais, que era hora de 
investir em “conteúdos humanos”: 
passar afeto aos filhos, ensiná-los so-
bre higiene e cuidados, fazer tarefas 
juntos ... Hora de conhecê-los melhor, 
saber o que pensam e sentem, perce-
ber quem são essas pessoas que eles 
levam e trazem da escola, do balé, da 
natação, do inglês ...
 A base de uma boa convivên-
cia familiar é a manutenção de uma or-
ganização segura e flexível, observada 
a hierarquia e o respeito às diferenças. 
O aconchego do ambiente familiar é 
fundamental para o desenvolvimen-

questionam sobre a melhor maneira 
de conduzir os filhos: deixar acordar 
mais tarde, ver TV por mais tempo, 
usar o videogame e o celular livre-
mente ou agir conforme o humor dos 
filhos a cada dia?
 Muitas atividades para dar 
conta: tarefas domésticas, monitora-
mento das aulas on-line, cobranças no 
trabalho, horas vagas para preencher 
com os filhos menores (contar história, 
ler, desenhar, pintar, jogar, brincar, ou-
vir música, sessão de cinema com di-
reito a pipoca, cozinhar, limpar a casa). 
Tudo apontando para se “fazer do li-
mão, uma limonada”, transformando 
esse momento difícil em memória afe-
tiva para os filhos que, certamente, se 
lembrarão dessa fase como o melhor 
tempo passado com seus pais, no que 
diz respeito à quantidade e qualidade 
de presença.
 Assim, a família terá exercido 
a sua função primordial de proteção e 
apoio em momentos de adversidade, 
garantindo a saúde física e emocional 
dos filhos.
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Efeitos do lockdown 
nas relações familiares
 Sendo o Brasil, um país onde 
as interações interpessoais cotidianas 
são mediadas pelo toque – aperto de 
mãos, abraços e beijos – o distancia-
mento durante a pandemia provocou 
uma ruptura brusca na rotina natural 
da vida, que precisa ser reconfigura-
da. O stress atingiu a todos e muitos 
elevaram o nível de ansiedade e de-
pressão, acumulando dúvidas quanto 
ao futuro, insegurança ao arriscar-se 
nas ruas e na condução para buscar 
seu sustento. A perda do emprego ou 
a redução da jornada e do salário e a 
adaptação ao home-office, consisti-
ram em desafios a serem vencidos a 
curto prazo.
 Houve aumento da violência 
doméstica e a explosão dos litígios 
familiares com pedidos de divórcio. 
Casais relataram que as incompatibi-
lidades ficaram mais evidentes neste 
período, diante do stress cotidiano, 
da divisão de tarefas, dos cuidados 
com os filhos e da convivência do ca-

Legados da
pandemia
 O período de crise na saúde 
e o lockdown mexeram com os sen-
timentos das pessoas, alertando-as 
para a necessidade de mudança de 
hábitos e de comportamento. Situa-
ções relevantes já estão sendo obser-
vadas:

• Sentimento de comunhão fortalecido 
e perda da ilusão de autossuficiência;
• Maior conexão dos pais com filhos 
e envolvimento na sua educação, equi-
librando a vida profissional e pessoal;
• Divisão de responsabilidades na fa-
mília, valorizando o serviço doméstico;
• Adaptação das famílias ao home-o-
ffice e aumento significativo de solici-
tações às empresas e instituições para 
trabalhar em casa;
• Maior visibilidade das desigualdades 
e vulnerabilidade dos mais carentes;
• Aumento da consciência política das 
comunidades e cidadania;
• Melhor noção do nosso impacto no 
meio ambiente, ao ver a natureza se 
recuperando sem a presença humana;
• Admissão da fragilidade existencial.

Para refletir
 Quando houver o con-
trole do COVID 19 e todos se 
tornarem livres outra vez, será 
importante que as famílias te-
nham revisto sua atuação e pas-
sem a adotar um novo modelo 
de relacionamento com lições 
aprendidas, erros corrigidos, 
falhas perdoadas, acertos po-
tencializados e laços refeitos ou 
ainda mais fortes.
 Há quem diga que essa 
parada involuntária foi um “gol-
pe” de Deus para olharmos me-
lhor o nosso próximo. Que cada 
um possa fazer do caos atual, 
uma reflexão dos próprios atos.  
 É preciso silenciar, orar, 
clamar para a vibração se elevar 
e a imunidade se fortalecer. É um 
silêncio curativo de reverência a 
Deus que nos fala. Certamente, 
esta é uma oportunidade única 
para colocar a própria vida em 
ordem, rever conceitos e valores 
e ressignificar a existência.  
 Sejamos luzes, façamos 
movimentos no caminho do 
bem e a esperança contagiará 
os que estão à nossa volta. Para 
concluir apresentamos o poema 
“Saber Viver”, de Cora Coralina:

to saudável dos filhos, o que implica 
amor, limites, solidariedade, compre-
ensão, direitos e deveres.
 Mas, num “outro” Brasil de 
famílias de menor renda e filhos ocio-
sos em casa, sem estímulos ou acom-
panhamento, sem espaço suficiente 
nem ferramentas tecnológicas, crian-
ças e adolescentes são impedidos de 
usufruir do ensino remoto disponibi-
lizado por algumas escolas da rede 
pública. Fato que se agrava dia a dia, 
resultando na defasagem da aprendi-
zagem e no aumento das desigualda-
des sociais. 
 Quase um ano após o surgi-
mento da pandemia no Brasil, algu-
mas escolas da rede privada abrem 
suas portas, oferecendo o ensino hí-
brido, metodologia que envolve aulas 
presenciais e remotas. O processo de 
aprendizado ocorre na escola em de-
terminados momentos e em outros, o 
aluno estuda sozinho em casa. Oxalá, 
a rede pública universalize esta nova 
oportunidade de aprendizado, favore-
cendo seus alunos.

sal por mais tempo. Sinalizaram que 
mesmo estando juntos em suas casas, 
se sentiam sozinhos. Um divórcio não 
acontece de uma hora para outra, mas 
acredita-se que a pandemia tenha 
contribuído para que o casal tomasse 
uma atitude diante de um relaciona-
mento que já não vinha bem. Além 
deste fato, atribui-se ao aumento do 
número de separações, à facilidade 
do serviço dos cartórios on-line, cujas 
demandas são autorizadas pelo Con-
selho Nacional de Justiça – CNJ, por 
meio da plataforma E-Notariado, de-
vendo o casal estar de comum acordo 
e não ter pendências judiciais (filhos 
menores ou incapazes), como ocorre 
nos divórcios presenciais.

Não sei… Se a vida é curta
Ou longa demais pra nós,

Mas sei que nada do que vivemos
Tem sentido, se não tocamos o 

coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser:

Colo que acolhe,
Braço que envolve,

Palavra que conforta,
Silêncio que respeita,
Alegria que contagia,

Lágrima que corre,
Olhar que acaricia,
Desejo que sacia,

Amor que promove.
E isso não é coisa
de outro mundo,

É o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela

Não seja nem curta,
Nem longa demais,

Mas que seja intensa,
Verdadeira, pura…

Enquanto durar
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DESDE QUE a Internet passou a fazer 
parte da vida das pessoas, muitas mu-
danças aconteceram no mundo. E no 
ambiente familiar isto não foi diferente, 
pois esse Universo passou a também 
integrar nossos lares. Gradativamente 
pais e filhos passaram a se utilizar cada 
vez mais de ferramentas para interagi-
rem virtualmente, por vezes deixando 
de realizar experiências diárias de con-
vivência afetiva para restringirem-se 
aos seus universos on-line. Em outros 
termos, cada um no seu quadrado.
 Como que em um redemoi-
nho, o mundo virou de cabeça para 
baixo nestes últimos 30 anos e valores, 
princípios e regras de outrora passaram 
a ser substituídos por esta nova onda 
da virtualização da informação e comu-
nicação. Um novo estilo de vida!  Uma 
nova ordem se estabeleceu e educar 
um filho na era virtual passou a ser uma 
arte, um grande desafio aos pais pelas 
exigências que este novo cenário insti-
tuiu nas relações sociofamiliares.
 A virtualização das relações de 
grupos e familiares tem se mostrado 
uma rápida e eficiente forma de co-
municação. No entanto muito se tem 
falado sobre os diferentes problemas 
provocados por este novo contexto. 
O excessivo uso das tecnologias nas 
famílias tem gerado um grande distan-
ciamento entre pais e filhos, estabele-
cendo um grau mínimo de comunica-
ção e interação dentro de casa - a tal 
sociedade do silêncio. 
 O distanciamento, por mais 
que já estivesse presente em alguns 
casos, intensificou-se pelo silêncio e 
redução da comunicação oral e trocas 
afetivas. Pais e filhos se encontram nos 
intervalos do dia a dia, que por vezes 
até são substituídos por mensagens e/
ou conversas via vídeo pelo WhatsApp. 
 Como nosso foco neste artigo 
é tratar sobre as “Relações sociofami-
liares no contexto virtual”, o momento 
real neste primeiro semestre de 2020 
nos proporciona um campo fértil para 

Relações sociofamiliares no contexto 
virtual: um novo tempo!

Por 
Célio Alves de Oliveira

analisarmos se é possível, ainda em 
tempo, corrigirmos alguns pontos de 
estrangulamento nos elos perdidos das 
relações entre pais e filhos em razão da 
internet.
 A vulnerabilidade do ser hu-
mano é tamanha que o surgimento de 
um novo vírus, desta vez o coronavírus, 
interferiu radicalmente em sua vida 
quanto aos seus hábitos, usos, costu-
mes e valores, exigindo uma rápida 
reavaliação de sua práxis e tomada de 
medidas cotidianas no ambiente fami-
liar e de trabalho, bem como em sua 
vida social. O “ficar em casa” forçou 
o enfrentamento, o “olho no olho” e 
literalmente a convivência com nossos 
mais próximos, sem a possibilidade de 
fuga proporcionada até então pelos 
compromissos de trabalho externo, es-
cola e outros eventos sociais. 
 Todos, indiscriminadamente, 
fomos pegos de surpresa, desde os 
mais zelosos, disciplinados e organiza-
dos até aqueles bem despreocupados 
com seu estilo de vida, tiveram que 
promover algum tipo de mudança de 
comportamentos. Criando, recriando, 
reinventando formas de melhor intera-
gir, trabalhar, aprender, ensinar e sobre-
tudo conviver.
 Sigmund Baumann (2004) ao 

Uma nova lógica de interagir

fazer uma análise da sociedade mo-
derna, “líquida”, consumista, individu-
alizada e “sem vínculos”, retrata muito 
bem a fragilidade dos laços humanos e 
o sentimento de insegurança que disso 
resulta, bem como os dilemas entre es-
treitar esses laços enquanto se adminis-
tra uma distância que seja conveniente. 
No entanto, até os membros da família 
descobrirem que as conexões de uma 
relação virtual não têm garantia de per-
manência e são passíveis de mudanças 
e que podem ser desfeitas a qualquer 
momento, por incontáveis vezes já pro-
vocou grandes estragos nas relações e 
trocas afetivas entre o casal e na rela-
ção pais e filhos. 
 Partamos de um pressuposto 
inicial de que a relação entre as pesso-
as e as tecnologias é muito complexa 
e as fronteiras entre o mundo real e o 
virtual estão cada vez mais indefinidas. 
Hoje, mesmo residindo sob o mesmo 
teto, as pessoas estão se perdendo de 
vista e se distanciando e criando por 
vezes a falsa sensação de que se apro-
ximam mais dos que estão distantes 
quando, na prática, se distanciam mais 
dos que estão perto. 
 Afinal, são as pessoas que 
“dominam” as tecnologias ou as tec-
nologias que estão “dominando” as 
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pessoas e as inebriam? 
 Aquele ritmo acelerado, por 
vezes distanciado e descompromis-
sado dos pais em relação aos filhos, 
terceirizando a educação dos mesmos, 
com uma vida social muito mais ativa 
do que a familiar, passou a ser substitu-
ída da noite para o dia pela necessária 
e obrigatória presença física diuturna, 
desorganizando o que em tese estava 
supostamente organizado. 
 Outro fator que se revelou 
pelo isolamento social, foi a neces-
sidade dos pais (imigrantes digitais) 
aprenderem a lidar com os sistemas 
virtuais passando a uma dependência 
dos filhos (nativos digitais), na maioria 
das vezes, na orientação e “educação” 
de como lidar com as mídias digitais, 
mais especificamente para lives, reu-
niões on-line, home-office e outras in-
terações. Uma inversão de papéis que 
pode resultar numa maior aproximação 
paterno filial.
 Podemos ainda destacar que 
a atual pandemia desencadeou, em 
muitos lares, uma desorganização da 
economia familiar pela crise econômica 
e de trabalho (desemprego), o que em 
muitos lares levou a uma reavaliação da 
administração da economia doméstica, 
criando oportunidades de análise de 
conjuntura econômica e com isso mais 
diálogo, mais planejamento, maior res-
ponsabilidade e comprometimento de 
seus membros com as despesas. 
 Um novo contexto se fez pre-
sente! E essa “volta para casa” pode 
resultar numa maior aproximação dos 
que mais amamos, promovendo com 
isso mais conversa, mais olho no olho 
e mais diálogo.
 Todos estes fatores têm contri-
buído para o renascimento de um novo 
sujeito, despertando assim um novo 
olhar para a vida e para a família; um 
homem   com mais disciplina, que tem 
a oportunidade de perceber a impor-
tância das trocas afetivas, do respeito 
e do diálogo em família. Esta nova di-
nâmica familiar pode resultar sim numa 
aproximação maior entre pais e filhos, 
filhos e filhos, mas pode também pro-
porcionar situações de crises de rela-
cionamentos se os atores não soube-
rem, com certo grau de maturidade, 

como administrar as ansiedades, as 
trocas afetivas, o compartilhamento de 
ideias e emoções, acentuando assim, o 
distanciamento. 
 Consideremos a premissa de 
que a “Cultura” é o ponto de partida 
de cada agrupamento de pessoas. Cul-
tura aqui vista como a construção de 
uma forma de pensar (visão de mundo) 
que justifique o entendimento de cons-
tituição familiar e de como melhor criar 
seus filhos. Cultura como educação 
(usos, hábitos, costumes) passada de 
geração em geração e adaptada aos 
novos tempos.
 Creio que este retorno “força-
do” à convivência familiar em todos os 
sentidos, pelo isolamento social, nos 
faz parar e nos olharmos no espelho (fi-
gurativamente falando) nos permitindo 
levantar alguns questionamentos so-
bre relações familiares; interação com 
o mundo externo; percepção do ou-
tro mais próximo: minha esposa, meu 
marido, meus filhos, meus pais etc; 
presença das mídias digitais em nossas 
vidas e como estamos lidando com no-
ções sobre limites, autoridade, poder e 
diálogo. 
 É oportuno por demais este 
olhar de “dentro para dentro” na famí-
lia e de “dentro para fora” da família – 
relações sociofamiliares, tentando nos 
perceber neste cenário frente aos no-
vos paradigmas que estão surgindo. E 
assim, começarmos a catalogar novos 
parâmetros de relacionamentos, ex-
pressos por meio dos contatos virtuais 
de comunicação.
 Portanto, é importante salien-

tar mais uma vez, frente às demandas 
do mundo moderno, que os pais, 
por força das contingências sociais e 
de trabalho, encontravam-se muito 
distanciados dos filhos, deixando de 
exercitar a paternagem/maternagem 
pela terceirização de suas funções pri-
mordiais a creches e escolas em tempo 
integral. Este distanciamento acarreta 
na perda de oportunidades incríveis de 
trocas afetivas nos momentos mais su-
blimes da vida e desenvolvimento de 
seus filhos, principalmente na primeira 
infância e substancialmente no aflorar 
da adolescência. 
 O fenômeno mais importante 
oportunizado pelas contingências do 
isolamento social foi a   redescoberta 
dos filhos por parte dos pais e vice-ver-
sa e a percepção da necessidade em 
exercitar o que de mais sagrado existe: 
o amor paternal e maternal na “arte” 
de cuidar, de educar e demonstrar afe-
to aos que mais amamos, o que vinha 
acontecendo apenas nos “intervalos” 
do dia a dia.
 Para finalizar, cabe destacar 
ainda que o contexto virtual presente 
nas famílias de hoje nos dá uma noção 
da complexidade dos diferentes canais 
tecnológicos que transitam nas redes 
digitais cujo grau de utilização (tempo 
e quantidade) está diretamente rela-
cionado com a idade e maturidade dos 
membros de uma família que acessam 
desde o Instagram, Twitter, Facebook, 
YouTube, sites, WhatsAPP, até o Linke-
dln, etc.
 É necessário o retorno para 
casa! Reencontrar seu porto seguro!
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Para onde navega a família?

É comum ouvirmos a 
metáfora “A família é
a célula da sociedade”
e prontamente 
concordarmos com esta 
afirmação. Mas a sociedade 
também tem grande parte 
na formação e educação 
da família, influenciando, 
condicionando e 
transformando os valores 
humanos.

A SOCIEDADE, nos últimos tempos, 
tem se desenvolvido em saltos com 
consequências diretas sobre o rela-
cionamento familiar. Um dos gran-
des saltos é o avanço da tecnologia. 
Para exemplificar, tomemos apenas 
as comunicações: dos antigos “men-
sageiros” ao correio eletrônico, houve 
uma extrema mudança que permitiu 
maior quantidade, em menor tempo, 
a qualquer distância e menor custo. 
Apesar do indiscutível benefício, um 
malefício afeta o comportamento do 
homem: menos contato com o outro 
e mais contato com a máquina. Houve 
novamente uma quebra na noção de 
tempo e espaço influenciando o com-
portamento das pessoas, determinan-
do novas exigências e transformando 
até a maneira de pensar. Em consequ-
ência disso, muitos outros aspectos da 
vida social e familiar também sofreram 
alterações consideravelmente fortes.
 Em termos de relacionamen-
to familiar, a pós-modernidade trouxe 
aspectos que colocam os valores e pa-
péis familiares em questão. É possível 
detectar um estado de conflito quan-
do vemos as gerações mais novas 
ensinando as gerações mais velhas, 
como no caso da informática; quando 
vemos filhos com vários pais; quando 
as mulheres assumem o trabalho e o 
papel exclusivo dos homens; quando 

Por 
Teresinha Bunn Besen

a creche substitui a mãe; quando a 
mídia dita normas e padrões de com-
portamento. Esse conflito, típico do 
nosso tempo, é característico de uma 
sociedade em transição, porém uma 
transição muito acelerada que impede 
a reflexão e a própria educação. As-
sim, a sociedade como um todo, vai 
imprimindo sua marca no indivíduo.
 Se a sociedade imprime sua 
marca na formação do indivíduo, preci-
samos observar em que sociedade es-
tamos inseridos. Para isso, basta fazer 
uma análise sobre os fatos que nos ro-
deiam: ganância, consumismo, poder, 
poluição, impaciência, depredação 
ambiental, desemprego, impunidade, 
massificação, competição, falsidade, 
indiferença, pandemia. Tudo isso faz 
parte do ambiente do atual. Surge en-
tão a pergunta: como educar os filhos 
num clima de paz, amor, fraternidade, 
solidariedade? Como manter a família 
navegando no rumo do respeito ao 
outro e à natureza, da honestidade e 
sinceridade? Como navegar contra a 
correnteza? É importante mencionar 
que “a dimensão sociocultural do de-

senvolvimento humano não se refere 
apenas a um amplo cenário, um pano 
de fundo onde se desenrola a vida in-
dividual” (VYGOTSKY, 1984).
 A influência do mundo social 
desempenha um papel fundamental 
na construção do ser humano. É atra-
vés da relação interpessoal concreta 
que o indivíduo interioriza as formas 
culturais estabelecidas. Portanto, a 
interação social e a cultura fornecem 
matéria-prima para o desenvolvimen-
to do indivíduo.
 Cientes de que a cultura de 
nossa sociedade arrasta em favor da 
correnteza, muitas vezes a família pre-
cisa lutar e navegar contra tudo isso, 
tendo o seu “norte” bem definido 
para não se deixar levar. Para esclare-
cer, vejamos algumas situações:

• Não permitir que o filho volte 
para casa muito tarde, mas todos 
os colegas voltam tarde, porque a 
festa só começa tarde;
 
• Não deixar frequentar certos lu-
gares, mas todos os seus colegas 
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os frequentam;
 
• Não permitir a ingestão de be-
bida alcoólica, mas os bares e as 
festas servem sem restrição;
 
• Proibir filmes pornográficos, 
mas com acesso à internet isso se 
torna ineficaz;
 
• Proibir frequentar danceterias 
antes dos dezesseis anos, mas 
a danceteria permite, convida e 
estimula a presença;
 
• Não assistir programas de tele-
visão desaconselháveis à idade, 
mas a programação exibe tais pro-
gramas ignorando os horários;
 
• Não fumar, mas os atrativos da 
propaganda são muito mais fortes 
do que os argumentos dos pais;

• Viver bem cada fase da vida, 
mas a mídia, com todo poder 
de sedução, ensina a atropelar a 
ordem natural das coisas.

 Educar um filho é fazê-lo com-
preender que possuímos três nature-
zas: uma física e material que está liga-
da e dependente dos outros animais, 
vegetais e minerais; uma natureza so-
cial que está ligada e dependente dos 
outros seres humanos e uma natureza 
espiritual que está ligada e dependen-
te de Deus. É fazê-lo compreender 
que somos parte do ambiente, da hu-
manidade e de Deus. Que precisamos 
manter a harmonia entre as três na-
turezas, porque ao desrespeitar uma, 
sofremos consequências em todas 
as outras. Educar um filho, portanto, 
não depende só dos pais. Depende 
dos amigos, da escola, da igreja, do 
vizinho, dos grupos, do ambiente, da 
cultura, da mídia e de toda a estrutura 
social.

 Se for preciso navegar contra 
a correnteza para manter a paz e a 
harmonia pessoal, social e espiritual a 
família deve continuar insistindo, pois 
não pode abdicar de sua função pri-
mordial e fundamental – a educação. 
Não é a tecnologia, nem a ciência, 
nem as novas teorias inconsequentes 
de vida fácil que trarão a felicidade 

para as novas gerações. O sucesso 
educacional só será alcançado através 
de uma construção contínua e coletiva 
entre família e sociedade.



_ 
 
Viviane Schueda Stacheski - Mestre em Ciências Humanas: Cultura e Sociedade e professora da área de Educação no 
curso de Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter.

Por 
Viviane Schueda Stacheski

5 7 °  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  2 0 2 1 37

Retorno às aulas 
presenciais,

e agora?

ALÉM DE todas as incertezas, mudanças, inseguran-
ça e medo que o momento atual gerou em grande 
parte da população mundial, os pais de alunos com 
idade escolar enfrentam outro dilema nesse início de 
ano: a volta deles para aulas presenciais. Mandar, ou 
não mandar, para escola? Uma decisão difícil de ser 
tomada, e que está imbuída de presenciar o cansaço 
dos pequenos de estar em casa, e sua longa espera 
por esse momento. 
 Da mesma forma encontram-se as escolas 
que, novamente, se adaptam aos impactos que o ce-
nário atual impõe. Marcar os espaços para manter a 
distância segura recomendada pelo órgão de saúde, 
calcular quantos alunos podem permanecer em cada 
sala de aula, organizar o rodízio de presença, aferir 
temperatura, reforçar o uso de álcool em gel e a la-
vagem constante das mãos, e ainda vigiar para que 
não haja contato físico entre as crianças, entre tantos 
outros cuidados que agora fazem parte da rotina. 
 Neste início de ano, durante suas semanas 
pedagógicas, as escolas tiveram que dar espaço para 
a prevenção à saúde de toda a comunidade escolar. 
Ou seja, além de planejar as atividades anuais, se-
mestrais, semanais e diárias minuciosamente, o pla-
nejamento das instituições tem agora que manter 
previsões para o que ocorre presencialmente na es-
cola e presencialmente nos lares dos alunos. O ensino 
híbrido – discutido por tanto tempo nos ambientes da 
Educação – passou a ser realidade em todas as esco-
las e famílias, gerando ainda mais a certeza de que o 
aprender se faz em todos os espaços. 
 Não há dúvidas de que o espaço escolar não 
é apenas o local para formalizar o conhecimento, é 
também onde se aprende pela interação com outras 
crianças e equipes de educadores. Mas será que as 

crianças saberão se portar diante do “novo normal”? 
Afinal, para que possam frequentar a escola presen-
cialmente elas precisam saber cuidar, além do lápis e 
borracha novos, das máscaras, um novo artigo que 
faz parte do vestuário diário obrigatório e que requer 
muita atenção e cuidado. As famílias e escola ago-
ra também ensinam como colocar e tirar a máscara, 
onde armazenar a que já foi usada e onde encontram-
-se as limpas. 
 Enquanto isso, professores se desdobram em 
cuidados e preocupações com a saúde e aprendiza-
gem dos seus alunos. Porém, eles estão diante de 
duas realidades: a dos alunos que estão presencial-
mente em sala de aula e daqueles que acompanham 
tudo por meio digital de suas casas. Cabe, então, 
perguntarmos como está a saúde física e emocional 
do professor? Quem tem olhado por ele? Indagações 
para as quais não temos respostas, mas cabe a toda 
a sociedade a reflexão acerca da sobrecarga emocio-
nal e psicológica dos profissionais de educação. Eles 
com certeza merecem respeito e apoio ao seu fazer 
pedagógico. 
 A única certeza que temos, por enquanto, é 
que aquela escola cheia de abraços dos amigos e 
professores, da troca de lanche na hora do recreio, 
das brincadeiras em que os corpos ficam próximos, 
da apresentação no auditório com todos os alunos 
presentes, entre tantos outros momentos afetivos 
que promove, ficará na memória e permanece na es-
perança de que isso tudo possa voltar a fazer parte 
novamente do cotidiano escolar.



“O AJUSTE DE VELAS em mares nunca dantes navega-
dos” faz referência ao poema épico português OS LUSÍ-
ADAS de Luís Vaz de Camões, que tem como assunto 
central a viagem de Vasco da Gama às Índias (1497 – 
1498), numa perigosa aventura por mares desconheci-
dos, num momento histórico chamado Renascimento. 
 Nosso congresso faz alusão a essa epopeia da 
literatura portuguesa, porque vivemos momentos se-
melhantes, agora nos tempos pós-modernos, em ter-
mos de descoberta de um caminho para a educação 
das novas gerações em meio a um contexto também 
desconhecido e perigoso. Porém, com o exemplo do 
passado e com as forças do presente, buscamos, no 
contexto atual, produzir condições para vislumbrar no-
vos caminhos. Mas para isso, precisamos renascer. 
 Um desses caminhos para a educação das no-
vas gerações é apontado pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) quando estabelece dez competên-
cias que se espera que todos os estudantes desenvol-
vam ao longo da escolaridade básica. Dentre essas, fi-
guram competências socioemocionais que contribuem 
para a formação para a vida e para a cidadania no sé-
culo 21. Nisto consiste a conexão entre família e escola 
- trabalho propício para a Escola de Pais do Brasil - EPB.
 Outro caminho que se delineia diante das pers-
pectivas que os novos tempos oferecem é da Inova-
ção. Para inovar, é preciso gerar valor e atender a uma 
necessidade real. Assim, não basta ser uma novidade. 
É necessário haver uma aplicação e reconhecido suces-
so. Essa inovação já constatada nas relações familiares 
também deverá fazer parte dos conteúdos e metodo-
logias da EPB. 
 Incluímos também a revolução tecnológica das 
últimas décadas que transformou a sociedade. Essa 
revolução assimilou toda tecnologia das sociedades 
anteriores e a potencializou por meio de novas ferra-
mentas digitais que quebraram a noção de tempo e 
espaço, além de possibilitar a plasticidade da imagem 
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e do som. Participantes e cons-
trutores desta sociedade in-
formatizada, apontamos este 
como mais um caminho para 
atravessarmos estes mares des-
conhecidos. 
 Acrescentamos, ainda, 
o momento histórico de pandemia por Coronavírus, 
que pode ser comparado às tempestades encontradas 
na travessia do Cabo das Tormentas pelas naus por-
tuguesas. Na época, por haver dobrado o Cabo das 
Tormentas, superado as tempestades, medo do “Gi-
gante Adamastor” e ter conhecido uma rota tão dese-
jada, o rei de Portugal preferiu nomeá-lo de Cabo da 
Boa Esperança. Hoje, diante da maior crise sanitária, 
de milhões de infectados, de milhões de mortes, de 
restrições de toda ordem, do colapso na saúde, na eco-
nomia, na educação; nos vemos diante de uma tem-
pestade, cujo maior medo é o gigante COVID 19. En-
tretanto, apontamos este momento também como um 
caminho para a reflexão, para a união e consolidação 
da Escola de Pais no Brasil. Vamos vencer a tormenta e 
mirar na esperança. 
 Por fim, educar as crianças e adolescentes con-
tinua sendo papel dos pais e das escolas em qualquer 
contexto. E no contexto atual, entendemos que opor-
tunizar projetos de vida, vislumbrar um mundo melhor 
com mais equidade, respeito, paz e harmonia passa 
pela via da educação. Para isso, a Escola de Pais do 
Brasil, em consonância com as novas diretrizes da edu-
cação para os novos tempos, trabalha para capacitar 
pais e agentes educadores a exercerem esse papel fun-
damental para a construção das novas gerações. 
 Urge requisitar os homens e mulheres fortes 
dessa associação, que não se abatem com as dificulda-
des e enfrentam os desafios do mundo pós-moderno, 
para construir um novo caminho para a Escola de Pais 
do Brasil. Muito obrigado!

Iracema Lourdes Simioni 
Wobeto e José Alberto Wobeto 
Casal Presidente
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