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Em tempos modernos quando acontecem transformações em 

todas as esferas de convivência, há que se pensar que mesmo 

sendo pais acolhedores algumas dúvidas irão surgir. Daquelas 

que ocorrem no âmbito do relacionamento, muitas são estimuladas 

pela mídia e têm ocasionado riscos para a estrutura das instituições 

sociais. 

Analisando o que se põe como novo no sistema das relações, as 

modificações dos papéis: a mãe é, em muitos lares, o pai que provê o 

pão, e o pai é pai dos pequenos em casa, mas dos maiores não. A filha 

adolescente gera uma criança que de neto passa a ser a filho da avó, 

e o namorado da mãe vem morar em casa e fica com os filhos para a 

labuta da mãe... muitas mudanças. Enfim, a família ficou complexa. 

Na verdade, a estrutura da sociedade brasileira não está 

preparada para suportar as modificações que ocorreram nas 

últimas décadas na instância familiar, na família contemporânea. Do 

comportamento do homem sem base, nasceram as dificuldades que 
o 

colocam em risco as estruturas da sociedade, e hoje, igrejas, escolas, 	13 
w 

clubes, etc., demonstram que, sem a manutenção da saúde familiar, 

não há contexto de convivência para a sociedade se harmonizar. 

A concepção tradicional define família como um núcleo de 

convivência, unido por laços afetivos, na qual os membros costumam 

compartilhar o mesmo teto. Contudo, esta convivência pode ser feliz ou o 

insuportável, pois seus laços afetivos podem experimentar o encanto 

do amor e a tristeza do ódio. 



A família deve ser entendida como um organismo vivo em 

constante transformação, uma vez que se estrutura em torno do 

econômico, do afetivo e das ações que constituem o social, que por 

sua vez, influenciam e determinam os comportamentos dos membros 

das famílias. 

Há um constante sistema de sentimentos, ações e fatos, que 

definem as relações familiares de amor e ódio, que alimentados pelas 

condições externas, propiciam constantemente alterações rio interno 

humano. 

Assim, nesse imenso processo de transformação da família e 

sua relação com o meio, é preciso estender o olhar para a influência 

da mídia como promotora das alterações nas concepções e nos 

comportamentos dos membros da família. 

A mídia anuncia a importância da liberdade' e determina os 

princípios para que cada pessoa consiga alcançá-la. No entendimento 

dos anunciantes que formam o cartel midiático, a liberdade é 

conquistada por meio daquilo que o individuo pode adquirir e pagar. 

Como fazemos parte de uma sociedade capitalista, o poder de 

consumo é que determina a condição de ser "livre". A lógica desse 

processo é que o ser humano consuma ininterruptamente. 

Dentro desse contexto, muitos consomem até atingir a esfera 

da compulsividade. E mesmo desta forma não atingem a liberdade. 

Oser humano atual se confronta com duas forças que o envolvem 

num profundo conflito: a confusão entre a consciência de "ser" e de 

ter". Este processo pode ocasionar o esvaziamento, a solidão, a dor, 

a frustração, a baixa autoestima... 

É bem verdade que o advento da internet trouxe o progresso para 

o mundo, aproximou continentes, possibilitando compartilhamentos e 

permitindo a rapidez das informações; contudo, as possibilidades da 

comunicação permitida pela internet não determinaram o esgotamento 

da solidão. Ao contrário do que se esperava, as ilimitadas condições 

de acesso não levaram os pais e os filhos a resolverem os conflitos 

que brotam no seio da família e também não ajudaram a melhorar a 

condição de igualdade social para suprir as condições de subsistência 



de cada família. A internet aproximou os distantes e algumas vezes 

afastou os que são próximos. 

Na realidade atual, olhando-se a evolução das relações dentro 

da família, vê-se que existe a distribuição do poder de voz, onde os 

filhos que ontem assistiam a tudo calados, hoje podem se posicionar, 

expressando suas ideias e suas vontades. O marido não mais se 

faz como o patriarca familiar, e o mesmo se estabelece em relação 

à mãe. No entanto, dentro desse processo de democracia" familiar, 

muitos entendimentos foram distorcidos, isso abalou a estrutura de 

valores, havendo então o desenvolvimento de novos hábitos de todos 

os membros da família. 

Aideia de que as redes de comunicação, que possibilitam a troca 

veloz de informações, trariam junto o benefício do compartilhamento, a 

melhora da qualidade de vida no sentido das relações, sentimentos e 

entendimentos, não aconteceu. 

O universo de informações, que as crianças e os jovens 

recebem e trocam diariamente, deveriam torná-las mais autônomas 

para resolver suas dificuldades, e os adultos (pais) estariam mais 

organizados econômica, social e emocionalmente para dar orientação 

a seus filhos. 

Conforme defende o artigo impresso no Jornal Missa Jovem, a 

família parece estar à deriva, sem referência, impotente e desprotegida 

diante dos embates do consumismo, bombardeada pelos meios de 

comunicação e incapaz de dar uma resposta a esses ataques, resistir o  

ou vencer essas pressoes. 

E importante refletir sobre o fato de como se forma a família; C.  o 
ela não nos é dada já formada, pronta, sendo que não há a opção 

de escolha em adquiri-Ia sem dificuldades e problemas. Ao contrário 

disso, a família se forma dentro dos ideais, dos desejos, das ações e 

compromissos de dois que se unem para (dentro de um plano religioso) ç 

se tornarem um só. Mesmo que a família esteja se transformando, ela r 

precisa e sempre precisará de dois maiores" que se tornem os autores 

da idade' (autoridade) dos membros de menor autoridade, para que se 

estabeleçam as estruturas que determinam o saudável crescimento. 



A família de verdade precisa ser constantemente trabalhada e 

cultivada. Dentro desse processo não pode faltar o amor. Aquele que 

ama, cuida, e o ato de cuidar envolve responsabilidade e compromisso. 

Diante da desenfreada pressão do meio, em que os pais se lançam a 

uma frenética carga de trabalho para dar conta de suprir os anseios 

travestidos pelo desejo de posse (o ter), não há condições de tempo 

para atender as expectativas afetivas dos filhos (o ser). Com pai e mãe 

ausentes do lar, faltam as orientações para que os filhos adquiram 

os entendimentos, falta o pulso firme para garantir o cumprimento 

de regras e das normas sociais; surge aí a dificuldade de limites da 

criança, e a família se abala e se "fragmenta". 

O efeito da acentuada impotência familiar coloca o Estado 

como atuante e a serviço da reconstituição da família e do lar. As 

intervenções no seio da família vão ficando cada vez mais amplas, e 

na atual conjuntura, não mais se entende se a família não pode, não 

sabe, ou se não deseja se autogovernar. 

O que se sabe é que a família está perdendo a sua autonomia, 

está desorientada e tem dificuldades para se organizar. Multiplicam-se 

o número de 'pais" que terceirizam o seu papel e atribuem a outros 

(à escola, por exemplo) a sua função de educar. E as crianças vão 

se perdendo, crescendo sem limites e tendo dificuldades para se 

relacionar socialmente. 

Este estado de coisas leva á necessidade de resgataros ingredientes 

que davam suporte para a família se estruturar. Os cuidados precisam ser 

derivados das ações dos pais que são os geradores da família. Estes 

devem organizar seu tempo para atender as necessidades dos filhos, 

mesmo que o tempo se apresente como obstáculo. É necessário buscar 

alternativas, encontrar novos caminhos e organizar sua agenda. 

O ageridamento das atividades aparece como uma opção 

relevante. Colocar como prioridade o desenvolvimento da convivência 

familiar de qualidade. Isto exige a criação de espaço e tempo, situações 

em que pais e filhos possam conversar, explicar, interagir. 

Neste caso, é necessário fazer uma relação das tarefas mais 

importantes, incluir dentro dessa agenda, o momento para a conversa, 



para o passeio com os filhos, para o trabalho em coletivo dentro da 

rotina familiar. O emprego e a mídia não podem se sobrepor à condição 

da harmonia conquistada nas interações desenvolvidas no lar. As 

interações amorosas é que vão garantir a estabilidade e o bem-estar 

da família dentro e fora do lar. 

Os filhos crescem, traçam seus caminhos e deixam a família 

de origem. Família não é lugar para se permanecer, mas é lugar 

para retornar. Tornar-se um bom cuidador remete-nos a um caminho 

de presença, interação e consequente humanização que favorece o 

retorno. 

A tarefa primordial da família é seduzir seus filhos para que eles 

desejem, e desejando, aprendam, e aprendendo, sejam habilidosos, 

e sendo habilidosos, sejam sensíveis, e sendo sensíveis, sejam 

amorosos... 

Quem ama, acolhe, quem ama é cuidadoso. 

"Amanhecer é uma lição do Universo que nos ensina que é 

preciso renascer. O novo amanhece" (Renato Teixeira). 
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O
desenvolvimento desse trabalho partirá de considerações 

gerais que servirão de infraestrutura para a construção dos 

aspectos que se nos afiguram como riscos sociais. Assim, 

inicialmente, devemos circunscrever a área onde iremos trabalhar. 

Em que tipo de sociedade vivemos? Quais são suas 

características mais marcantes? Como isto afeta as famílias e suas 

crianças e adolescentes? 

Traçado o panorama que será o pano de fundo que estará 

presente ao longo do trabalho, poderemos nos dedicar aos riscos 

propriamente ditos, que não são mais do que, e isto é importante já 

antecipar, consequências da sociedade atual. 

Três grandes etapas viveu o mundo, segundo os estudiosos, 

para atingir a sua etapa mais recente. Grosso modo podemos resumir: 

a época das Sociedades Tradicionais - que vai até a Revolução 

Industrial; a Modernidade - que vai até 1950, e a assim chamada 

Pós-Modernidade, 	para 	muitos, 	ou 	Modernidade 	Líquida, 	para 

outros, ou, ainda, Modernidade Reflexiva 	- de 1950 até os nossos 

dias. Utilizaremos Pós-Modernidade por ser mais amplamente assim 

conhecida. 

CONCEITO DE PÓS-MODERNIDADE NA SOCIEDADE ATUAL 

Para muitos teóricos, filósofos e sociólogos, a época atual é 

marcada por fenômenos que representam um divisor de águas com a 

Modernidade. Caracteriza-se por mudanças significativas provocadas 



e vividas pelo homem. Entre as mais evidentes, e que desencadearam 

muitas outras, podem-se apontar: 

A mais extraordinária revolução tecnológica que 

trouxe uma inescapável contradição: Meios poderosos 

de prolongar a vida e, ao mesmo tempo, meios sem 

precedentes de eliminar a vida pondo em risco a 

segurança da terra: 

A globalização - unificadora das sociedades do 

planeta; 

Um novo modo de cultura e as novas condições 

de exploração econômica que põem em perigo a 

continuidade da espécie humana. 

A Pós-Modernidade surgiu com a desconstrução de princípios, 

conceitos e sistemas construídos na modernidade, desfazendo todas 

as amarras da rigidez que foi imposta ao homem moderno. Por conta 

disso, a maioria dos autores a qualifica como "A Época das Incerte-

zas", das fragmentações, da troca de valores, do vazio, do niilismo, 

efemeridade, do hedonismo, da substituição da ética pela estética, 

do narcisismo, da apatia, do consumo de sensações exacerbadas. Em 

resumo, dizemos ser suas principais características (e isto vai ser de 

grande utilidade no desenvolvimento de nosso principal foco): 

Hedonismo - o prazer acima de tudo 

Relativismo - a verdade e a moral são relativas 

Pluralismo - tolerância a qualquer custo 

Pragmatismo - os fins justificam os meios 

Secularismo - rejeição da religiosidade e da atuação 

da Igreja na Sociedade 

Liberalismo Social - liberdade sem limites 

Antropocentrismo - o homem, e não Deus, é o centro 

de todas as coisas. 



Essas mudanças e outras tantas que marcaram a história da 

humanidade, como a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e 

Nagasaki, o perigo nuclear e o terrorismo internacional, fizeram com 

que o futuro se tornasse incerto e ameaçador, enfraquecendo a crença 

na posteridade e fazendo com que as ações humanas passassem a 

ser conduzidas focando apenas o presente, diluindo, assim, o sentido 

da continuidade da história. 

Todos esses marcos levaram a um comportamento social que 

classifica a sociedade atual como "Sociedade de Risco". Estamos 

desse modo nos aproximando do aspecto central do tema. 

SOCIEDADE DE RISCO 

A noção de 	risco, 	porque ambígua, 	mas frequentemente 

associada ao perigo, é transversal aos mais diversos setores, aos 

problemas do cotidiano da sociedade, do local ao global. É por 

isso alvo de amplas investigações no campo do conhecimento das 

ciências sociais e naturais orientadas, sobretudo, para a percepção e 

prevenção. 

Alguns importantes autores (Egler, 1996; Giddens, 1991 e 1998; 

Beck, 1994 e 1999) chamam a atenção para o fato de vivermos numa 

sociedade onde a industrialização e os avanços tecnológicos, em 

prol do progresso e do desenvolvimento, modificaram a natureza 

dos riscos, o contexto em que estes aparecem e a capacidade da 

sociedade em compreendê-los e geri-los. Com  efeito, a sociedade 

em que os riscos eram certezas deu lugar à "sociedade de risco", para a 
CL 

qual estes surgem de uma forma nunca antes observados, sendo cada 
o 

vez mais complexos e difíceis de controlar, refletindo frequentemente 

problemas de desconhecimento de processo e ausência 	de 

confiança dos indivíduos nas instituições. o  

Será que de fato vivemos mesmo numa "sociedade de risco"? A o 

resposta é inquestionavelmente sim. Se a ciência trouxe o progresso 

e a resolução de muitos dos riscos que a sociedade se confrontava no o 

passado, conduziu também à consciência dos riscos que a ameaçam. 

Na tentativa de resolver riscos existentes, a ciência gerou novôs riscos, 



tornando "O Risco" um dos grandes paradigmas da sociedade pós-

moderna. 

Enquanto as sociedades humanas estiveram sempre sujeitas a 

um determinado nível de riscos (os riscos naturais), produto de forças 

não humanas, a sociedade pós-moderna está exposta a um tipo de 

risco que é o resultado do processo de modernização em si mesmo, 

modificador das estruturas da organização social. Os riscos atuais ou 

os riscos tecnológicos são, portanto, um produto da atividade humana. 

Isto posto, já podemos agora perguntar: 

A QUE RISCOS ESTÃO EXPOSTOS NOSSAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NESTA SOCIEDADE? 

Dentre tantos que poderiam ser citados, iremos, voltando ao 

quadro das características, elencar alguns que nos parecem os mais 

angustiantes. 

1. Dentro do Liberalismo Social, temos como um dos pontos 

mais notáveis na sociedade contemporânea A AUTONOMIA de que 

é dotada os filhos no seu convívio familiar e escolar. A autonomia 

é uma conquista que não mais pode ser revogada. Marcada pela 

diversidade, a liberdade de escolha é uma característica legítima e 

cm 	como tal deve ser acolhida e reconhecida. O problema está não na 

autonomia em si, mas na escolha maldirigida que dela se faz. Em 
o 	face de um psicologismo exagerado que grassou nos anos 80 e 90 do 

século passado, os pais viram-se na inquietante posição de não impor 

limites a essa autonomia de seus filhos o que gerou os mais diversos 

equívocos no processo educativo. Filhos criados sem limites tornaram-

se egoístas, indisciplinados e inseguros. Com  a insegurança, veio a 

fragmentação de sua personalidade pela incerteza dos valores que a 

família já não era capaz de transmitir. 

Aliada a essa autonomia malconduzida tem-se o consumo 

exacerbado, conhecido como CONSUMISMO. Escorado à mais 

.2 	poderosa máquina de propaganda, que descobriu quanto é fácil 

influenciar crianças e jovens, frente ao fraco uso da autoridade dos 



pais para impor limites, a cultura do supérfluo tomou conta dos seus 

hábitos. E tome grifes, produtos sofisticados, quase sempre copiados 

de modismos estrangeiros. E os pais veem-se compelidos a comprar 

que os filhos nem sempre precisam, sacrificando recursos que 

lhes irão faltar para o mais necessário. A patologia do consumo se 

instalou em todos os cantos e partes. Não há mais simplicidade nos 

brinquedos e nas brincadeiras. Tudo tem que ser eletrônico e quanto 

mais sofisticados e caros, mais são objetos de desejo. As crianças 

perderam a iniciativa das distrações em si. Observa-se nas festas 

de aniversário a necessidade de recreadores sem os quais elas não 

sabem brincar. Quanto artificialismo! E a nota dolente: com eles, os 

pais podem se dedicar aos seus papos, drinques, certos de que seus 

filhos não lhes vão incomodar. 

2. Falamos de eletrônica e logo se nos apresenta outro risco 

que a liberdade sem limites e o consumismo nos trazem: TELEVISÃO 

E INTERNET. Os pais, hoje, por comodismo, para não terem que dar 

a atenção devida e necessária, preferem ir equipando os quartos 

dos filhos com vídeogames, computador, televisão, internet, DVD, 

etc., criando-se verdadeiras 'bolhas" tecnológicas. Nunca é demais 

salientar o quanto o excesso de imagem vem trazendo de problemas 

de aprendizagem. É uma verdadeira "chaga" educacional, atingindo 

várias camadas sociais e não somente as classes mais abastadas. 

João Malheiros, doutor em educação pela UFRJ, cIiama nossa 

atenção para três graves deficiências educacionais provocadas pelo 
CL 

uso abusivo das imagens (TV, Computador): 
o 
w 
o 

DEFICIT DE ATENÇÃO - um adolescente que seja educado a 

receber muitas informações desde cedo, através de imagens, acabará 

por se viciar a ficar atento somente naquilo que lhe é agradável, 

como a imagem. É o que se chama atenção espontânea. É preciso 

educar, também, a atenção voluntária, aquela conseguida através do 

esforço que nasce do estudo, de leituras, etc., sem a qual instala-se a 

indiferença no aprendizado. 



DESMOTIVAÇÃO, FALTA DE INICIATIVA E DE CRIATIVIDADE 

- o excesso de imagem afeta e enfraquece demais a imaginação. Um 

exemplo: como faltam atualmente ideias à criançada na hora de brincarl 

(Falei-lhes acima dos recreadores). Antigamente, com meia, com um 

cabo de vassoura, com uma boneca, criavam-se mundos e mundos. 

AFETA TAMBÉM A MEMÓRIA - as pessoas pensam que ter 

informação é ter conhecimento. Existe uma diferença imensa nesses 

dois conceitos: informação são dados, fatos, impressões imediatas. 

Conhecimento exige assimilação, correlacionar fatos, memorização 
ordenada. 

Cria-se a falsa ideia de que já se sabe uma coisa porque viu na 

telinha, quando na verdade o assunto fica só na periferia do ver. Isto vicia 

a pessoa com o enfraquecimento da memória. Quando se menciona 

a telinha há que se ressaltar o computador. Este tanto é um aliado, e 

muito importante, como um vilão. Na medida em que crianças e jovens 

passam diariamente 3, 4 horas no computador, este vai deixando de 

ser uma forma seletiva de entretenimento ou fonte de estudo, pesquisa 

e informação - o que é saudável e salutar - para se tornar um vilão. 

Este excesso de tempo grudado ao computador contribui para reduzir 

senso critico que filtra o que é ou não conveniente. A INTERNET, 

poderosíssimo instrumento de informação, pesquisa,distração, pode se 

constituir em algo perigoso e de consequências danosas incalculáveis. 
o Hoje em dia, com as WEB-CAM, é possível que os adolescentes se o 

filmem mutuamente pelados no quarto, por exemplo, e enviem essas 

imagens por e-mail para quem quiserem. Isto já está virando moda, 

logo vai se chamar "prostituição digital". Aos pais não mais se permite 

direito da ingenuidade. É preciso tomar providências, tais como 

instalar filtros de pornografia. Sugiro o site www.netfllter.com.br  que 
se torna muito eficiente para combater essa intrusão na família. É 

o 
também aconselhável não deixar WEB-CAM disponível nos quartos 

dos filhos. É inimaginável o quanto de pornografia e perversão, as 

mais aberrantes, circulam por esse meio de divulgação. Prevenir hoje o 
para não se desesperar amanhã. 



Enfim, nunca é demais salientar que pelo consumismo e pelos 

avassaladores meios de comunicação está se formando um mundo 

de iguais. Consumir como adultos, participar como adultos. Como 

tal, nossas crianças estão deixando de ser crianças. São tantas as 

exigências: além do colégio, as aulas de inglês, balé, pintura, academia 

de ginástica (ah! o culto à beleza e à eterna juventude). Como diz 

Frei Beto: Estamos construindo super-homens e super-mulheres, 

totalmente equipados, mas emocionalmente infantilizados". Nossos 

jovens, crianças e adolescentes, mergulhados nesta sociedade 

consumista, tornam-se presas fáceis da virtualidade. Ainda, segundo 

Frei Beto; "Tudo é virtual. Somos místicos virtuais, religiosos virtuais, 

cidadãos virtuais... O grande desafio é começar a ver o quanto é bom 

ser livre de todo esse condicionamento globalizante, consumista". E ele 

lembra, ao se referir aos apelos de marketing dos shopping-centers; 

"Sócrates, filósofo grego também gostava de descansar a cabeça 

percorrendo o centro comercial de Atenas. Quando vendedores o 

assediavam, ele respondia: 'Estou apenas observando quanta coisa 

existe de que não preciso para ser feliz". 

DISCUSSÃO COM O GRUPO 

Aesta altura do trabalho, todos já devem estar se perguntando: e 

os grandes riscos do cotidiano, além destes que foram falados, quando 

irão ser abordados? Quando falaremos da violência infanto-juvenil, 

das drogas, do bullying? 

Para discutir esses preocupantes aspectos dos riscos que as 

famílias enfrentam nessa sociedade pós-moderna, trouxemos um 

filme do qual projetaremos apenas uma pequena parte e que servirá ' 

de pano de fundo e motivação para a nossa discussão. Trata-se de 

parte do filme "CRIANÇAS INVISÍVEIS". É uma produção coletiva de 

renomados diretores, tais como Spike Lee, Kátia Lund, Ridley Scott e 

outros. São histórias que chocam, fazem rir e emocionam. Verdades 

que são iguais em todo mundo, mas que muitos preferem não ver. 

Assistam-no com atenção. Vale a pena. 

o 



CONCLUSÃO 
De tudo quanto visto, podemos a titulo de rápida conclusão, 

relembrar: 
No século passado, imperava a ideia de proteção da criança em 

relação à sua exposição ao meio social; ela permanecia na família até 

frequentara pré-escola. Tinha a sua identidade e seu lugar referenciados 

à sua família. Hoje, dá-se cada vez mais cedo, a passagem de uma 

segurança familiar que serve de ponto de referência para a criança 

construir sua identidade, para um ambiente social comunitário, no qual 

pessoas não familiares a introduzem precocemente na comunidade, 

de um modo anônimo e técnico. Não se trata aqui de uma crítica, pois 

esta é a realidade, mas de uma constatação que exemplifica as ideias 

de fragmentação de que já lhes falei. 

Como segundo ponto que vale reforçar, há o imperialismo da 

imagem que vigora na sociedade pós-moderna. Já não se formula a 

pergunta existencial "quem sou eu?", mas "o que tenho?", "o que desejo 

ter?" Ou seja, do ser ao ter; passamos da posição de sujeito para a de 

consumidor, que deve comprar tudo que lhe é oferecido pelo mercado. 

Como destaca Marcus Teixeira no seu artigo "Objeto de desejo, objeto 

do gozo, objeto de consumo" na revista da Associação Psicanalítica 

de Curitiba, "ao homem do século XXI nada faltaria, pois a sociedade 

capitalista provê oferta demasiada de objetos e de facilitações para 

gozo. O que vigora é uma ausência de limites para este gozo (grifo 

nosso)". A falta de limites, que se traduz na impossibilidade de limitar 

as ações mais ordinárias dos filhos pequenos, leva ao absurdo de uma 

criança decidir o que quer, quando não sabe ainda qual é seu lugar no 

mundo nem qual rumo deve tomar. 

No que diz respeito à adolescência e ao abuso e seus riscos do 

uso do computador, o embotamento do desejo, a falta de perspectiva 

de futuro, o acesso a uma sexualidade demasiada exibida e liberada, 

mas nem por isso menos real e preocupante, levam às consequências 

tais como gravidez precoce, toxicomanias e alienação dos grandes 

gestos de solidariedade, desprendimento, idealismo, tão próprios 

desta fase da existência. 



Enfim, não se pretendeu com esse trabalho trazer desânimo 

ou desesperança diante de tanto desencanto e ceticismo. Muito 

pelo contrário, significa uma tomada de posição - conhecendo e 

reconhecendo os riscos a que nossos filhos estão expostos - situarmo-

nos, espiritual e ativamente diante deles, para, numa luta diuturna, 

sem tréguas, criar as condições para enfrentá-los e quiçá superá-los. 

Neste combate, cada de um de nós, dentro de nossas capacidade 

e individualidade, será chamado a contribuir para o processo de 

autorealização dos nossos jovens, infundindo-lhes a certeza de que 

este processo é continuo, dinâmico, num permanente "tornar-se" ou 

"vir-a-ser". O processo formativo é capaz de favorecer o discernimento 

dos valores fundamentais do ser humano, quaisquer que sejam os 

desafios. Se não acreditarmos nisso, não faz o menor sentido pertencer 

a uma Instituição como a Escola de Pais do Brasil. 
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A MACROECONOMIA E O MERCADO DE TRABALHO 

Aú ltima crise mundial, que se iniciou em 2008, ainda não 

erminou, a situação mundial não é tranquila, e nenhum país 

ode estar fora da curva. 

Se olharmos o cenário mundial, veremos que o mundo está em 

guerra contra o capitalismo, a economia na Europa está se contraindo, 

e o euro está se desvalorizando (deflação). 

Veremos também que a China virou a fábrica do mundo e deve 

superar a economia americana em 10 anos. 

A Rússia está envelhecendo, encolhendo, e é um dos países 

mais corruptos do mundo. 	 co 
O Brasil é a "bola da vez", mas estamos atrelados à economia 

mundial. 

Temos vocação agrícola, mas o governo tem subsidiado 

fortemente vários grãos. Praticamente só exportamos matéria-prima 

(commodities de baixo valor agregado). O custo Brasil é alto, temos 

problemas de infraestrutura e estamos com dificuldades monetárias. 

A média de estudo por brasileiro é apenas em torno de cinco anos, 

e o sistema educacional é muito fraco. Precisamos urgeritemente de o 
reformas: política, agrária, trabalhista, tributária e educacional. 
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O MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL NO CURTO PRAZO 

Segundo os dados do estudo "Emprego e oferta qualificada de 

mão de obra no Brasil", do IPEA, três estados (Paraná, Santa Catarina 

e Rondônia) tiveram escassez de mão de obra quaificada em 2010. 

No Brasil tivemos predomínio nas admissõe; para as áreas de 

Construção Civil, Indústria, Comércio e Engenharia. 

De modo geral, quatro setores da economia tiveram escassez 

de mão de obra qualificada, em função da geração de empregos: 

comércio e reparação, educação, saúde e serviços sociais, alojamento 

e alimentação e construção civil. 

Por outro lado, um contingente de quase 653 mil profissionais 

com experiência e qualificados, teve muita dificuldade para se inserir 

no mercado de trabalho em 2010. E um número preocupante de 5,5 

milhões de pessoas dificilmente vai conseguir emprego pelo baixíssimo 

nível de educação. 

Ironicamente, com o boom das universidades em todo o Brasil, 

faltam bons profissionais de nível técnico para atender à demanda do 

mercado, as faixas salariais, às vezes, são similares às de profissionais 

com curso superior. 

Hoje temos falta dos seguintes profissionais no mercado: técnicos 

de produção, operações, edificações e manutenção; trabalhadores de 

ofício manual (p.e., eletricistas e carpinteiros); operadores de Produção; 

técnicos da saúde (p.e., exames de mamografia), profissionais do setor 

de panificação (padeiros e confeiteiros) etc. 

TENDÊNCIAS E PROFISSÕES DO FUTURO 

A faculdade é apenas a plataforma para a construção da sua 

vida profissional e esta escolha não é necessariamente definitiva e 

a maior parte das carreiras vai ter várias fases (tendência a termos 

carreiras em "mosaico"). 

A faculdade é um dos caminhos possíveis para trabalhar em 

determinadas áreas. Ela é, principalmente, uma etapa de formação 

que abre um grande leque de possibilidades de atuação profissional, 

às vezes em áreas que nem sabíamos que existiam. 



E, apesardos modismos e dos cursos novos, muitos ainda apostam 

nos cursos tradicionais, sobretudo em Engenharia e Administração. 

ALGUMAS "APOSTAS" DE NOVAS CARREIRAS: 

• Marketing nas Redes Sociais, cada vez mais a propaganda e a 

publicidade mudarão seu foco da TV, rádio e jornais para redes 

como Facebook e Twitter; 

• Carreiras ligadas à Tecnologia da Informação, profissionais 

capazes de desenvolver softwares com a adoção da Cloud 

Computing (computação nas nuvens); 

• Experiential Marketing, ligado ao que o cliente vivencia na 

presença de uma marca; 

• Advogado especialista em crimes cibernéticos, para a defesa 

de direitos pessoais e empresariais; 

• Especialistas em segurança da informação, para defesa de 

hackers e acessos indesejados; 

• Profissionais 	de 	manutenção, 	sobretudo 	para 	grandes 

estruturas (usinas, estradas, edificações, etc.); 

• Instrutores para formação de mão de obra qualificada, para 

suprir os déficits do sistema educacional; 

• Geólogos, engenheiros de minas e demais especialistas em 

mineração e prospecção, até pela demanda crescente de 

produtos minerais (zinco, níquel, cobre, ferro) e petróleo; 

• Gerente de Correlações - responsável pela comunicação entre 

consumidores, grupos ambientais e agências governamentais 

para desenvolver programas ecológicos o • Chief Innovation Officer, que irá interagir com funcionários para is  
pesquisar, projetar e aplicar inovações; 

• Chief 	Sustainability 	Officer, 	que 	cuidarão 	dos 	programas 

corporativos de sustentabilidade; o • Conselheiro de Aposentadoria, profissional que vai atuar no 

planejamento da aposentadoria; o 
• Coordenador de Desenvolvimento Educação Continuada, para 
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gerenciar programas avançados para os profissionais; 



Bioinformacionista, profissionais que irão se dedicar às 

pesquisas genéticas, servindo como uma ponte para aqueles 

que trabalham com o desenvolvimento de medicamentos e 

técnicas clínicas; 

Climatologista, especialistas treinados para desenvolver 

projetos ligados às mudanças climáticas e ao combate ao 

aquecimento global. 

A GERAÇÃO Y E OS MODELOS MENTAIS 
De Anne Aguirre, sócia sênior da consultoria internacional Booz 

& Company, diz que, em 2025, 73% da força de trabalho do Brasil será 

formada pela geração Y (nascidos de 1981 a 1992). 

O mais importante para os componentes deste grupo é se 

sentirem engajados para criarem soluções e participarem das decisões 

sobre as estratégias. 

45% deles desejam ficar na mesma empresa por toda a carreira 

e a questão é que só farão isso se tiverem novas experiências, e não 

mesmo trabalho pelos próximos 30 anos. 

74% da geração Y gostaria muito de se conectar aos baby 

boomars (nascidos entre 1945 e 1960) numa relação mentor-aprendiz, 

Zt 	

que poderia ocorrer em ambas as direções. 

O primeiro motivador, e o mais importante, é ter colegas com 

quem gostam de trabalhar e igual ou mais importante que o salário, é 
o a possibilidade de se ter muitas experiências diferentes. 

Outro ponto importante para esta geração, é que eles conseguem 

ter um impacto positivo na comunidade ou na sociedade por meio 

do trabalho, e se as empresas não associarem sua marca com algo 

positivo, não serão a primeira escolha dos talentos da geração Y. 

Para eles, progredir não é subir uma escada, mas aprender a 

fazer coisas novas. 
o Ter uma jornada flexível gera mais motivação que o dinheiro para 

esta geração, uma vez que não se distingue mais vida no trabalho, o 

pessoal e na comunidade. Eles vivem uma mistura de tudo isso em 

tempo integral. 



RESUMO 

É muito importante no processo de escolha profissional: 

• Pesquisar e adquirir o máximo possível de informações (mundo 

contemporâneo, tendências, inovações tecnológicas, mercado 

e competências do profissional moderno); 

• Ter um excelente autoconhecimento (visão realista de si 

mesmo, expectativas e motivações); 

• Processar estas informações (prós e contras) e desenhar 

objetivos e planos de ação; 

• Experimentar e decidir 

• Buscar uma carreira que utilize as reais competências, talentos 

e qualidades; 

• Que possibilite a evolução, aprendizado e desenvolvimento; 

• Que faça com que o jovem se sinta realizado, próximo da sua 

vocação ("voz interna'), da sua missão e que dê um sentido 

para sua vida. 

• É importante que os pais procurem não interferirautoritariamente 

no processo, e nem se omitir. Que busquem dialogar com os 

filhos conscientemente e atuar como facilitadores. 

CONSELHOS FINAIS 

• Aconselhem seus filhos para que sejam muito estudiosos e 

aproveitem ao máximo os seus cursos; 

• Que leiam MUITO; 

• Que façam intercâmbio no exterior; 

• Que tentem fazer parte de alguma entidade na sua escolal 

faculdade! sociedade; 

• Que fiquem completamente fluentes em inglês e espanhol 

(mandarim se possível); 

• Que se preocupem com a imagem que projetam para os 

professores, colegas, parceiros, chefes, colegas, etc.; 

• Que façam trabalhos voluntários; 

• Que administrem seu tempo com sabedoria (prazer + dever); 

• Que tenham lazer muito saudável e gratificante; 

• Que invistam MUITO no seu QE (Inteligência Emocional). 
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segunda metade do século passado, notadamente em torno 

N
a 

da década de 70, especialistas em relacionamentos voltaram 

sua atenção para uma etapa do ciclo de vida que chamaram 

de "ninho vazio". Assim se referiam à fase em que os pais, após anos 

de cuidados, proteção e socialização dos filhos, deparavam-se com 

a sua saida de casa, para uma vida independente. É um momento 

especialmente cheio de emoções e sentimentos contraditórios para 

pais e filhos. 

Alguns pais parecem ressentir-se com a "orfandade precoce" que 

a saída do filho concretiza em sua casa e em seus sonhos. Sabemos 

que criamos nossos filhos para 	o mundo", mas quando saem de 

casa para uma vida independente, ficamos com a sensação de que CD 
cresceram depressa demais; como pode o "nosso bebê" não precisar 

mais de nós? Os filhos amados, as crianças que geramos e criamos, 

não precisam mais ser carregadas por nós, porque assumiram o 

volante de suas próprias vidas. 

Em contrapartida, alguns filhos sentindo ou pressentindo a 

dificuldade do corte emocional, num esforço para parecerem ou se 

sentirem seguros, podem levantar a bandeira da autonomia e mandar 

uma dura mensagem a seus pais: p 

E/mãe, não sou mais menino! 

Não é justo que você queira parir meu destino. 

Você já fez a sua parte, me pondo no mundo, 



Que agora é meu dono, mãe, 

E nos meus planos, não estão você... 

Música "FILHO ÚNICO" - Erasmo Carlos 

Era de fato uma fase de transição considerada bastante difícil, 

e até mesmo negativa, particularmente para as mulheres, já então 

consideradas cuidadoras primárias. Com  a saída dos filhos de casa, 

os pais percebiam-se sozinhos e sem motivação: se passaram a vida 

apenas cuidando e provendo o bem-estar e desenvolvimento dos filhos, 

muito provavelmente, esqueceram-se de cuidar de seu relacionamento 

conjugal, e mais ainda, do próprio crescimento e desenvolvimento 

individual. Fazendo uso da composição de Antônio Marcos, "Como vai 

você?" podemos transpor o aflito pedido de um amante para a sua 

amada, e imaginar aqueles pais inconformados e desesperados com a 

saida de seu filho de casa, cantando junto com Roberto Carlos: 

Como vai você? Eu preciso saber da sua vida! 

Peça a alguém pra me contar sobre o seu dia, 

Anoiteceu e eu preciso só saber: como vai você? 

Que já modificou a minha vida, 

Razão da minha paz, já esquecida... 

Zt 
Nem sei se gosto mais de mim, ou de você! 

Vem, que a sede de te amar me faz melhor, 

Eu quero amanhecer ao seu redor, 

o Preciso tanto me fazer feliz! 

Vem, que o tempo pode afastar nós dois, 

Não deixe tanta vida pra depois, 

Eu só preciso saber: como vai você? 

Estes representam o tipo de pais que se sentem sozinhos, ainda 

Ia 	ciue vivendo a dois. É bastante nrovável nue um dos nrr.ros ou t4 

casal, fique deprimido de uma forma não saudável se não superar 

esta fase. É triste e preocupante quando alguém não sabe gostar de si o 
próprio e precisa do outro para se sentir feliz! 



Nesta primeira década do século XXI, temos nos deparado com 

uma situação, se não inversa, bastante diferente. Se a saida dos filhos 

da casa dos pais, seja para estudar, para trabalhar longe de casa (ou 

até no exterior), para se casar ou morar sozinho, ainda é um período de 

muita tristeza e dificuldade para alguns pais; para outros, já assinala a 

sensação de 'dever cumprido", ou seja, a chegada de um ciclo em que 

terão um aumento de liberdade para o casal e para cada um dos pais. 

Sentem, sem nenhum resquício de culpa ou tristeza, uma sensação 

de relaxamento das responsabilidades assumidas por muitos anos, 

sem direito a tréguas ou férias, e podem conversar com seus filhos, 

cantando: 

"Filho, parece que agora é verdade, 

Vamos ficar sabendo o que é liberdade 

Dizem que a coisa é mais que um conto de fada, 

Ou do que uma calça velha, azul e desbotada. 

Finalmente olhar de frente corpos mais desenvolvidos, 

Sem aquela sensação de estarmos mortos-vivos, 

Com direitos, com deveres, muito amor no coração, 

Abriremos nossas asas para voar com os pés no chão" 

Música "FILHO" - Erasmo Carlos 

Sabemos da existência de uma preocupação usual, de que 

casais, há muito tempo juntos, quando se veem sozinhos em casa, se 

dão conta de que não têm mais quase nada em comum. 

Contra essa preocupação, citamos uma pesquisa publicada em 

novembro de 2009 no periódico Psychological Science, que mostra 

que a satisfação matrimonial na verdade melhora quando os filhos 

finalmente encontram seus caminhos. 

Essa tese também é ratificada pela Dra. Sara M. Gorchoff, 

especialista em relacionamentos adultos da Universidade da Califórnia, 

em Berkeley, que afirma: "Não é que eles eram infelizes; os pais eram 

felizes com seus filhos. Seus casamentos simplesmente melhoraram 

com a saída deles". 



Em junho de 2009, o Journal of Advanced Nursing publicou 

um estudo efetuado com 185 homens e mulheres sobre a felicidade 

conjugal e apontou que suas pontuações a esse respeito, decaíram 

inicialmente na gravidez e permaneceram baixas dos 5 aos 24 meses 

dos filhos. Casais com duas crianças obtiveram pontuações mais 

baixas do que casais com apenas um filho. 

Respondendo à pergunta "quais os tipos de problemas que a 

chegada dos filhos acarreta ao relacionamento conjugal?" pesquisa 

publicada pela Ohio State University, apontou "obstáculos financeiros" 

e "tempo", como os mais elegidos. Após o nascimento de um bebê, os 

casais dispunham para eles, apenas cerca de um terço do tempo que 

passavam sozinhos, quando não tinham filhos. 

O Centro de População, Gênero e Igualdade Social da 

Universidade de Maryland, pesquisou sobre a divisão de tarefas após a 

chegada dos filhos e apontou um fardo desproporcional para a mulher 

como a principal fonte de conflitos matrimoniais: o trabalho doméstico 

tem um aumento igual ou superior a três vezes, tanto para o homem, 

como para a mulher, mas é esta que arca com o peso dos maiores 

afazeres. 

Para não ficarmos focados apenas nos anos iniciais do 

relacionamento conjugal, vamos ampliar um pouco, citando um estudo 

longitudinal que acompanhou um grupo de alunas do MilIs College. 

Nesse estudo, foram cruzados dados como "ninho vazio x felicidade 

conjugal das mulheres", durante 50 anos. Trata-se de um trabalho 

realizado pela Universidade de Berkeley, que tem sua importância 

definida por ter acompanhado a primeira geração de mulheres a 

administrar as tradicionais responsabilidades familiares, com empregos 

no mercado de trabalho. Essas mulheres, aos 40 anos ainda tinham 

filhos em casa; aos 50, algumas tinham filhos mais velhos que haviam 

saído para se casar, e aos 60 anos, praticamente todas tinham "ninhos 

vazios". Os pesquisadores puderam apontar que, em cada período 

estudado, as mães com ninhos vazios, obtinham pontuações mais 

altas em relação à felicidade conjugal, do que as mulheres com filhos 

em casa. 



Quero neste momento enfatizar que todos os estudos citados 

apontam para a melhoria da satisfação conjugal, após a saída dos filhos 

de casa e não refletem, ou se referem, ao grau de felicidade familiarl 

É verdade que a saída dos filhos de casa coloca os pais frente 

a uma nova realidade: agora, como casal, devem procurar novas 

adaptações, diferentes perspectivas e objetivos. É comum que o estado 

de humor do casal, ou de um de seus membros, oscile entre a saudade 

da vida que tinham, e o prazer de dias e meses sem compromissos de 

horários e outras tantas responsabilidades diretas. Muitos nem sabem 

que fazer para preencher o tempo com atividades que lhes sejam 

instigantes, relaxantes ou prazerosas! 

Deixemos de lado neste momento as dificuldades com o 

ninho vazio. Vazio de filhos, mas ainda um ninho; um lar, que um dia 

aconchegou outra forma de família: o casal. 

Vamos refletir sobre uma outra realidade familiar: filhos 

independentes, fora de casa e pais readaptados, ou lutando para se 

readaptar à vida de casal. Eis que estes se veem frente a um novo 

fenômeno: o retorno de um filho adulto à sua casa e às suas vidas. 

Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu 

latindo, 

Minhas malas coloquei no chão, eu voltei! 

Tudo estava igual ao que era antes, quase nada se modificou, 

Acho que só eu mesmo mudei. E voltei! 

Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar 

Eu voltei pras coisas que eu deixei, eu voltei... 	
o 

Música "O PORTAO"— Roberto e Erasmo Carlos 

É bastante comum que os filhos não se deem conta das ginásticas 

emocionais e afetivas que seus pais tiveram que fazer quando ficaram 

a sós. Sob sua ótica filial, "tudo estava igual ao que era antes, quase 

nada se modificou"l Para os filhos, pais não mudam, ou não deveriam 

mudar, nunca: 



Filho carece da maior necessidade: nossa eterna juventude, 

nessa maioridade. 

Música "FILHO" - ERASMO CARLOS 

Na realidade, com o passar do tempo, inevitavelmente 

aconteceram transformações ou, ao menos, tentativas frustradas e 

recorrentes de readaptação no relacionamento do casal com a situação 

de ninho vazio. Assim, não é difícil imaginar que o retorno de um filho 

adulto ao lar, propicie novas adaptações e até mesmo a instalação de 

uma crise familiar. 

Erich Lindermann (1900 / 1974), psiquiatra, criador da Teoria 

da Crise, define estas como "transtornos e desorganizações, que 

acontecem em determinados períodos da vida de indivíduos, famílias, 

grupos sociais, instituições e sociedades". 

Vale lembrar que crise pode tanto representar um perigo, 

quanto uma oportunidade. É perigosa, neste nosso caso, se paralisa 

indivíduos e famílias. Pode também dar origem a um salto de qualidade 

no relacionamento familiar. Tudo vai depender do entrelaçamento de 

vários fatores, e de pelo menos dois contextos: o dos filhos e o dos 

pais. 

Filhos retornam à casa dos pais por uma infinidade de motivos, 

quase todos vinculados a sonhos desfeitos frente à realidade que a 

vida apresenta. 

Os jovens de hoje, mais do que nunca, convivem com a 

necessidade de uma educação continuada para obter empregos 

que lhes paguem salários decentes, já que dificuldades financeiras e 

mercado de trabalho instável, inviabilizam a independência desejada. 

Vivem num mundo globalizado e competitivo onde ser bom já não 

basta: é preciso ser o melhor. Passam, também, pelo fenômeno da 

adolescência estendida, que por sua vez une jovens emocionalmente 
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	imaturos, que idealizam as relações afetivas. Estes voltam para a casa 

de seus pais quando se desiludem de seus parceiros, ou são rejeitados 

por eles, ainda que tenham uma confortável situação econômico-

financeira. 



O retorno à casa dos pais quase nunca acontece por vontade 

própria. Imaginem como se sente uma pessoa que experenciou a 

independência e a liberdade do mundo exterior, com seus pares em 

idade e objetivos, voltando ao âmbito da coabitação transgeraciorial. 

Como pode se sentir confortável, responsável e autônomo nesse 

contexto? 

E seus surpresos pais? Afinal, após a adaptação à fase do 

ninho vazio, o 	casal 	procurou 	reestabilizar-se, 	reorganizar-se em 

vários sentidos, e vislumbrou novas perspectivas de relacionamentos 

afetivos e sociais. Não estão mais no mesmo ciclo de vida que tinham 

quando seus filhos saíram de casa, e não estão recebendo de volta 

filho adolescente que conheceram e sim, um adulto, que tentou 

ser independente e fracassou, não deu conta disso. Oscilam entre a 

alegria de estar com seu filho em casa e a dor de perceber e conviver, 

com as suas expressões de acomodação, revolta ou fracasso. Não 

raras vezes, sentem-se "culpados" ou responsáveis pelo insucesso de 

seu filho. Na maior parte das vezes, recebem filhos humilhados ou 

enraivecidos pela derrota, ou dolorosamerite machucados por sonhos 

desfeitos. E quantos sairam como filhos, e retornam também como 

pais! Enfim, aos pais fica a difícil tarefa de administrar o inesperado. 

Voltando novamente aos meados do século passado (parece 

longe?), podemos constatar que os pais que hoje são atingidos por 

esses chamados "novos problemas", fizeram parte da geração que foi 

jovem nos anos 60/70. Como participantes ativos, ou coadjuvantes de 

um momento novo na história, pertenceram a uma geração que criou e 

vivenciou grandes movimentos, que mudariam o panorama do mundo, 

como a contracultura, que reinventou a sexualidade, o feminismo, as 

novas formas de casamento e de famílias, a conquista de estudos 

avançados, a ampliação do mercado de trabalho, entre tantas outras 

coisas. o 

Hoje essa geração está começando a envelhecer. Interessante co 

notar que quem inovou e surpreendeu quando jovem, é pego de 

surpresa pelo comportamento dos jovens de hoje! São pais que não 

estão preparados para receber o filho de volta ao lar: "Não foi isso que 



eu sonhei" e que não têm modelos para usar como referência: "Não 

aprendi a lidar com isso; ninguém me ensinou..." 

O fato é que os filhos estão, sim, retornando à casa dos pais, e 

esse movimento está caracterizando uma nova configuração familiar. 

Pais sempre serão pais, mas também se constituem como um 

elemento de um casal. E casais de qualquer idade estão sujeitos a 

mudanças como, por exemplo, separações e recasamentos, novos 

filhos, empobrecimento ou diminuição de renda, doenças e outros 

aspectos que modificam o padrão familiar anteriormente conhecido. 

Não é de todo impossível imaginar que quando seus filhos retornam 

ao lar, inesperadamente, estejam sem condições de espaço físico, 

financeiro, ou mesmo emocional, para acolher essa volta. Há, ainda, 

os que dependam da compreensão e apoio de um novo parceiro para 

esse fim. 

Como resgatar espaços físicos e afetivos, de um modo possível 

e confortável para todos? Afinal, todos estão sensibilizados e, de certa 

forma, envolvidos num novo processo: o da crise. Como pais e filhos, 

na nova convivência, poderão dizer novamente: Abriremos nossas 

asas, para voar com os pés no chão?" 

A comunicação espontânea, leal, aberta e amorosa é primordial. 

Antes dela, o acolhimento; depois, a negociação. 

No espaço da negociação, encontra-se o momento propício para 

que sejam reconhecidas, no mínimo, três dimensões fundamentais 

para a coabitação saudável entre pais e filhos: a dimensão espacial, a 

temporal e a relacional. Cada uma delas requer cuidados especiais. 

A dimensão espacial diz respeito à ação dos ocupantes sobre o 

espaço físico da casa. Aqui serão discutidos e assim resguardados, o 

lugar de cada um, o que se pode ou não fazer em cada cômodo. 

Na dimensão temporal serão analisadas as variações do espaço 

no decorrer do tempo. É um espaço que requer negociações sobre a 

ausência ou presença dos membros da família nos diferentes horários 

do dia e épocas do ano. 

O gerenciamento do espaço doméstico e o do domínio externo 

ao lar, pertence ao âmbito da chamada dimensão relacional, que deve 



incluir e clarear regras, partilhas, saídas, horários, amizades, relações 

amorosas, etc.; ou seja, é o exercício da negociação cotidiana entre 

indivíduos que vivem em conjunto. 

Em qualquer negociação deve haver espaço para imprevistos e 

não podemos deixar de lembrar, que flexibilidade legitima o respeito 

ao outro. 

A retomada da intimidade entre pais e filhos que se reencontram 

para dividir um mesmo espaço, estando em 	meio a diferentes 

ciclos de vida, não é sempre fácil. Sentimentos de deslocamentos e 

perdas estão presentes e influenciam os relacionamentos. É preciso 

dar espaço e tempo para a adaptação ao novo sistema formado. O 

resgate das relações comuns no espaço familiar será conquistado 

através da convivência: quando o grupo se afirmar como unidade e o 

pertencimento for validado por todos os membros, todos poderão falar 

com o devido conforto, em 'nossa casa", nossa família". 

Sabemos que nós, seres humanos, carregamos para cada novo 

relacionamento a bagagem emocional formada por questões não 

resolvidas de relacionamentos anteriores. É uma bagagem pesada, 

que nos deixa exaustos e mais sensíveis e, por isso, tendemos a nos 

autoproteger: temos medo de novas mágoas. 

Pais e filhos envolvidos numa nova forma de convivência 

esperam, ingenuamente, que a "outra parte" os alivie dessas bagagens. 

Todos estão expostos a um perigo bastante real, pois a reorganização 

da nova família pode se concretizar contra um fundo de mágoas, 

fracassos, vulnerabilidade, medo e desconfiança de ambas as partes, 

que poderão agora ser usadas para encobrir conflitos, visando a não 

gerar novas mágoas e sofrimentos - tentativas exageradas de resolver, 

ou encobrir deficiências, não são saudáveis! 

O realinhamento da nova organização familiar é um processo 

que se inicia quando a família passa do estado de crise, para um 

estado de transição. Crise, como já dissemos, pode tanto representar 

um perigo, como uma oportunidade. A solução para a crise estará na 8 

dependência da força e da intensidade da reação desencadeada, 

das condições de cada pessoa e da família como um sistema, do 



vigor do sistema de crenças e valores envolvidos, além da variedade 

e diversidade dos recursos familiares e culturais. Sem dúvida, 

existem algumas atitudes emocionais que ajudam nesse processo 

de reorganização familiar, tais como: resolução do apego emocional 

ao passado; abandono do ideal de estrutura familiar anterior e 

consequente aceitação de um modelo conceitual diferente de família; 

aceitação e respeito ao espaço e tempo envolvidos na ambivalência 

de cada membro da família, e mais do que tudo, generosidade, 

amor, flexibilidade e adaptação para acolher, consolar e até mesmo 

sustentar, se preciso, nossos filhos. 

A história do mundo nos ensina que não existe vida livre 

de incidentes ou problemas e também que não existem regras que 

possam esgotar o potencial de amor do ser humano. 

Desejo que todos nós tenhamos sempre força, sabedoria e 

flexibilidade para enfrentar as adversidades e desafios que a vida pode 

nos trazer, a qualquer momento, e proponho um brinde metafórico, 

usando mais uma vez para reflexão, palavras de Erasmo Carlos em 

sua música "Filho", 

Pela nossa paciência, pela poda dos espinhos, 

Ergueremos nossas faças para brindar novos caminhos! 

Pela paz da humanidade, pelos crentes e ateus, 

Saudaremos essa graça, para viver com fé em Deus" 

Viver é estar em contínuo movimento. Lao Tsé, em 600 A.C. já 

dizia: Para alcançar o conhecimento, acrescente coisas todos os dias. 

Para alcançar a sabedoria, remova coisas todos os dias. 

Viver é estar em relacionamento gentil e amoroso com nossos 

semelhantes, como podemos ler na ja•  Carta aos Coríntios (13,1): 

"Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse 

amor, seria como o metal que soa, ou o sino que tine". 

Vida é impermanência, como dizem os budistas. E para refletir 

sobre a transitoriedade de tudo e de todos, e também sobre as 

inúmeras possibilidades de mudanças que nos rodeiam, quero que 



levem em suas mentes e em seus corações, a poesia de Almir Sater e 

Renato Teixeira: 

"Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque 

já chorei demais... 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a 

certeza de que muito pouco eu sei, 

Ou nada sei... 

Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das 

maçãs. 

É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, 

é preciso a chuva para florir! 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente, compreender a 

marcha, ir tocando em frente, 

Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os 

dias pela longa estrada, eu vou 

Estrada eu sou! 

Conhecer as manhas (bis) 

Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente 

chega, no outro vai embora. 

Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega 

odom de ser capaz, 	 co 
Eser feliz... 
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RESUMO 

P
ercorrendo a História da Família através dos tempos, 

chegamos ao momento atual, em que a família poderia ser 

um sonho possível, porque decorre de uma escolha livre 

entre os cônjuges e gera filhos queridos, no momento em que o 

casal os deseja. Entetanto, o mundo contemporâneo, marcado pela 

ambivalência, provoca mudanças sociais e familiares, que têm vários 

ângulos a serem considerados, gerando conflitos e mudanças culturais 

produtoras de fenômenos como a Cultura da Violência. Nesta cultura, 

a família não é um sonho possível. 

É possível mudar esta cultura? Como participantes da Escola de 

Pais do Brasil, qual o nosso papel nesta transformação? 

A FAMÍLIA E SUA HISTÓRIA 

A estrutura e história da família sempre me intrigaram e, desde 

que comecei a trabalhar com famílias em situação de vulnerabilidade 

social, quis entender como uma instituição que foi constituída para 

proteger, podia violar e matar. Decidi fazer uma corrida breve pela 

História da Família através do tempo, utilizando os estudos de Aries 

(1981), para descobrir quando a família começa a ser um sonho 

possível, um sonho de vida feliz, pessoal, de família integrada, com 

trocas afetivas e responsabilidades recíprocas, com amor parental, 

filial, conjugal e com respeito mútuo. Esta busca nos revela, no entanto, 

que a família acolhedora, coexiste com a família violenta nos dias de 



hoje, em uma progressão desta última, crescente e assustadora. A 

mídia nos traz constantes exemplos de quando a família não é um 

sonho possível e a estatística oficial, embora profundamente falha, 

corrobora esta constatação. 

Os cuidadores, de forma geral, relutam em trabalhar com esta 

realidade, porque não é uma tarefa fácil de desempenhar, e muitos 

desconhecem métodos adequados para este trabalho. 

SOCIEDADES TRADICIONAIS DA ANTIGUIDADE E A CRIANÇA 
Estas sociedades viam mal a criança e o adolescente. A infância 

era reduzida ao período mais frágil, enquanto o filhote não conseguia 

bastar-se. Era a fase chamada "paparicação" ou cuidados especiais. 

Este ser interessante passava de criança a adulto, sem passar pela 

juventude e ia viver em outra casa para aprender algum ofício novo, 

ser bem-educado, sem nenhum pesar por parte dos pais, que, na 

maioria das vezes, não o via mais. 

A socialização da criança, sua aquisição de valores não eram 

nem acompanhadas, nem asseguradas pela família. A aprendizagem 

era garantida pelo convívio com os adultos: na casa, na vizinhança, no 

trabalho. 

O pátrio poder imperava. Até o séc. XVII persistiu o infanticídio 

tolerado. Não era permitido e, se descoberto, era punido severamente, 

mas era praticado em segredo. Existiam as amas assassinas para quem 

eram entregues as crianças indesejadas e, se morressem, ninguém se 

importava. Ocasionalmente, as crianças morriam asfixiadas na cama 

dos pais, onde dormiam, pois algum adulto se virava e a sufocava 

acidentalmente, e ninguém se assustava com isto. Esta prática fazia 

parte das coisas moralmente neutras, condenadas pela ética da Igreja e 

pelo Estado, mas praticadas em segredo, no limite da semiconsciência 

e da vontade. Fazer desaparecer, principalmente as crianças pouco 

dotadas, não era vergonhoso. 

Afamília se compunha do casal e dos filhos que ficavam em casa. 

Sua função era a conservação dos bens e a ajuda mútua cotidiana, em 

um mundo em que não se podia sobreviver isoladamente. 0 sentimento 



entre os cônjuges não era valorizado. As trocas afetivas e amorosas 

eram feitas fora da família, entre crianças, parentes, amigos, aios, 

velhos. Era a "sociabilídade". 

FAMÍLIA DOS SÉCULOS XVII E INÍCIO DO XVIII 

Na época medieval, começou a ser valorizada a alma da 

criança. Surge o batismo individual e precoce. A escola substituiu a 

aprendizagem pela educação formal, e as crianças passaram a ser 

separadas dos adultos, devido ao movimento dos moralizadores, e 

protegidas nas escolas. Contudo, aparecem também as violências 

nas escolas, com as palmatórias e os castigos corporais impostos aos 

transgressores das normas estipuladas. 

A criança saiu de seu anonimato, passou a ser cuidada e 

acompanhada. Para que fosse possível esta atenção maior, apareceu 

a crescente prática da limitação da natalidade, que teve seu auge após 

advento da pílula. Fase da paternidade consciente. Afamília começou 

a ser o lugar de afetividade entre pais e filhos. A educação começou 

a ter importância, os pais passaram a acompanhar com solicitude a 

educação dos filhos. A família passa a girar em volta dos filhos. 

O casamento era visto como uma forma de proteção dos adultos 

contra o mundo hostil e era politicamente arranjado. O afeto entre o 

casal não era importante, mas a fidelidade começava a ser requerida 

politicamente. Eram frequentes as relações extraconjugais. 

Houve uma crescente interiorização da família favorecida pela 

mudança considerável da arquitetura dos palácios, no séc. XV, que 

se tornou uma unidade solta da vizinhança. As lojas abertas à rua 

em volta dos palácios desapareceram, assim como os habitantes 
o 

estranhos dentro deles. O espaço das casas foi reservado às famílias 

pouco extensas. Não havia, ainda, os quartos isolados. 

A FAMÍLIA MODERNA 

A forma de moradia foi muito modificada. Os quartos dando 

para um corredor, o que evitava a passagem por dentro, um do outro, 

só apareceram no século XVIII, para garantir uma total intimidade. 



Apareceram os primeiros enfeites, para adornar os espaços privados. 

A organização da casa passou a refletir a preocupação de defesa 

contra o mundo. Começaram a ser usados enfeites e quadros nos 

quartos. 

As camas se restringiram aos quartos de dormir. Os quartos 

tinham todo um equipamento de toalete e de higiene. Esta especificação 

de cômodos foi uma das maiores mudanças da vida cotidiana, que 

começou a manter a sociedade à distância da área da vida particular. 

Começou-se a viver em maior isolamento. Não se visitavam mais 

pessoas a qualquer hora sem preveni-las. Apareceram os cartões de 

visitas, os correios, o respeito pela intimidade àlheia e a necessidade 

de todos aprenderem a ler. 

Desapareceu a cerimônia no trato pessoal dentro de casa, e 

a casa ficou restrita à pequena família. Apareceram os apelidos, e o 

marido chamava a esposa de mamãe, não mais de senhora ou dona. 

Opai que viajava ou estava à distância era posto a par de tudo o que 

ocorria ao chegar ou por carta. 

Uma das maiores preocupações desta família é a da igualdade 

entre os filhos, e a desigualdade é considerada uma injustiça 

intolerável. 
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Esta família se opõe à sociedade. Toda a energia do grupo é 

voltada para a promoção da criança, cada uma em particular, sem 

nenhuma preocupação coletiva. É natural que num espaço tão 
o resguardado, surgisse um sentimento novo entre os membros da 

família, principalmente entre mãe e criança: o sentimento de família, 

com preocupação pela educação da criança e uma elevação do status 
da mulher como mãe de família. 

A estrutura da família era patriarcal, e a fidelidade e virgindade 

da mulher eram exigidas como parte do contrato de casamento, o que 

deu origem a que fosse vigiada. O amor conjugal, às vezes, aparecia 
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	no casamento, mas em geral era vivido fora dele, às vezes, de forma 

romântica e idealizada pela mulher, mas concreta pelo homem. Havia 

o que se chamou de Dupla Moral. o 
A saúde e educação eram as maiores preocupações da época. 



Começaram a surgir as funções da família que conhecemos 

hoje 

Procriação e Sobrevivência - Como matriz do processo de 

humanização e individualização, a família é responsável 

pela manutenção da espécie e é agente processador das 

mudanças inerentes à evolução humana, quer no âmbito 

individual, quer no coletivo. 

Desenvolvimento afetivo - Através do apoio afetivo e 

cuidados amorosos a família transmite a bagagem emocional 

e a capacidade de administração de conflitos, necessária à 

formação da afetividade humana. 

Socialização — Primeiro núcleo de socialização dos indivíduos, 

transmitindo valores, usos, costumes responsáveis pela 

inserção de seus membros na sociedade, por meio de 

modelos de convivência. 

Resumindo - Como organismo vivo a serviço da procriação 

e manutenção da vida, a família deve possibilitar aos indivíduos o 

desenvolvimento da sua autoestima e autonomia, dos vínculos entre 

seus membros, com as pessoas e as instituições sociais. 

Começam as trocas afetivas, e a família se delineia como um 

sonho possível. 

A FAMÍLIA ATUAL DOS SÉCULOS XIX E XX. 

Temos que começar comentando que, apesar de termos muita 

documentação para descrever este tipo de família, ao contrário das 

duas outras, o fato de estarmos muito próximos desta cultura, com a 

qual nos confundimos, cria uma dificuldade grande para apreendermos 

a realidade, exigindo um esforço de distanciamento. 

Outro problema a enfrentar é a rapidez vertiginosa das mudan-

ças, que não nos dá tempo para a reflexão e, muitas vezes, perdemos 

a noção de quem somos. Esta mudança deve-se a um projeto eman-

cipador, que instituiu novos padrões de comportamento, mas que só 



foi possível devido a mudanças externas à família, advindas da demo-

cracia. Os casamentos tornaram-se mais tardios; o trabalho da mulher 

fora de casa, agora necessário à subsistência, fez com que assumisse 

a sua igualdade econômica com o homem, gerando uma alteração 

dos papéis de gênero e mudança dos costumes e a queda gradativa 

da família patriarcal; o problema de valorização imobiliária levou à 

restrição das moradias, aparecendo a família estritamente nuclear e a 

diminuição dos vínculos familiares com a família extensa. 

Nesta época, a vida em família se estendeu a todas as camadas 

sociais e as se pessoas esqueceram de sua origem nobre ou burguesa. 

Ficamos porém, longe de uma homogeneidade familiar. Apareceu 

um universo de relações diferenciadas, e as mudanças atingem de 

modo diferente a cada uma delas. Os historiadores se interessam 

neste momento, por estudar esta maior liberdade de costumes e a 

diversidade que surgiu de organizações familiares e vínculos novos. 

Procuram entender o significado das mudanças nas relações familiares 

e oferecem algumas explicações: 

Naturalização da sexualidade - como a família regula as ati-

vidades biológicas, o sexo e a reprodução humana, o senso 
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comum tende a naturalizá-la. Mas, o que diferencia o Homem 

das outras espécies animais é que o homem escolhe como 

realizá-lo e com quem, dentro dos seus limites culturais. Ao 
o escolher, o homem atribui um significado às suas escolhas, 

exercendo sua capacidade de simbolização. Agora os parcei-

ros passam a se escolher. O animal não simboliza. Sua sexu-

alidade é natural, porque é puramente instintiva. O parceiro 

não é escolhido é o que está disponível no momento. 

Nesta época, os estudiosos começaram a se preocupar mais 

com o estudo do parentesco, do que com a estrutura da 
o família. 

O estudo do parentesco é o estudo de como foram estabelecidos 

estes elos básicos da vida, acasalamento, gravidez, criação dos filhos, 



mas, sobretudo, de porque as pessoas escolheram esta maneira e não 

outra de se vincular. A família passa a ser uma forma de concretização 

de como viver a simbolização dos fatos básicos da vida, ou seja, as 

afinidades e escolhas. Segundo Levi Strauss o parentesco inclui não 

só os laços de consanguinidade e de descendência (laços de sangue), 

mas também os de aliança, afinidade (casamento). Esta estrutura é 

universal para todas as famílias. 

A família deixa, definitivamente, de ser considerada só como 

uma unidade biológica e passa a ser vista com sua natureza social. As 

famílias se constituem como alianças em grupo. Aparecem dentro dela 

amor proveniente da escolha e as responsabilidades recíprocas, 

decorrentes desta escolha.Aaliança entre os seus membros é possível 

pelo princípio da troca e da reciprocidade que é constitutivo da vida em 

família. Não há ação humana que não contenha significado para quem 

age. As relações familiares são definidas de acordo com uma ordem 

simbólica, apoiada pelos valores que norteiam nossas ações. 

3. Piaget diz que a autoridade baseada no respeito mútuo, 

constrói uma moral autônoma, enquanto que aquela exercida 

pelo respeito unilateral gera uma moral em que o sujeito é 

incapaz de agir e julgar pelos seus próprios recursos e atingir 

sua autonomia. 	 CO 

Aautonomia, para Piaget, (1977:307), "consiste em compreender 

porquê das leis que a sociedade nos impõe e que não somos livres 

de recusar". (1977:307) 

Tanto a criança formada pela imposição de regras, sem entender 

porquê (sem desenvolver o sentido de si), como a que ignora que 

não podemos recusar as regras (sem internalizar o sentido do outro), 

não formará uma moral autônoma e não será um adulto capaz de 

escolher. Uma importante contribuição de Piaget (1997) sobre a moral 

da criança, está em mostrar que no plano da cidadania, a noção de 

justiça, pressupõe sujeitos sociais que em sua socialização, desde 

a mais primária, tenha incorporado as regras com base no respeito 



justificado em nome de se obter maior prazer, até o abuso do 

parceiro e o incesto. 

Neste lado da Moeda, a família não é um sonho possível e surge 

a Cultura da Violência. 

O entendimento de cultura como modo de sentir, pensar e agir 

de um povo deixa muito claro a relação entre emoção e cultura. Surge 

a cultura da violência. 

A incidência da violência entre nós, hoje, é muito alta. A 

mortalidade por violência, no nosso país, fica entre as principais causas 

de sofrimentos, invalidez e mortes precoces. 

Hoje, sabemos que a violência familiar é um problema social de 

grandes dimensões e, na relação de casal, é tão significativo por dados 

da ONU, que chega a ser considerada endêmica, segundo pesquisa 

realizada com 24 países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil. 

Nos Estados Unidos, alguns dos 13 mil atos de violência 

doméstica contra mulheres repercutem no local de trabalho 

anualmente. Estima-se que os funcionários perderão 175 mil dias 

de trabalho por ano por causa da violência doméstica, custando 

às empresas algo entre 3 e 5 bilhões de dólares em perda de 

produtividade, maior absenteismo e aumento nos custos de 

assistência médica. 

42% destas violências ocorrem dentro de casa. Só para ilustrar, 

em 2007, o LACRI identificou mais de 159.754 casos de violência 

familiar. 

A nossa sociedade como um todo, entretanto, parece-nos que 

ainda não se conscientizou totalmente da gravidade e intensidade da 

violência doméstica. 

Nós, terapeutas, também ainda não nos assenhoreamos o suficiente, 

das causas, consequências, métodos e meios para melhor superar a 

violência. Daí considerarmos muito próprio, realizarmos conversações, 

em que poderemos discutir amplamente aspectos desta problemática. 



QUANDO A FAMÍLIA NÃO É UM SONHO POSSÍVEL? 

Quando a cultura da violência é a sua cultura, que impede a 

família de desempenhar suas funções, gerando personalidades 

incapazes de se autogerir e respeitar os outros. A família violenta é 

multiplicadora de modelos insatisfatórios e matriz de personalidades 

violentas e facilita o desenvolviment da rede de violência. Na família 

que passa modelos de violência, a agressão passa a ser considerada 

normal. Consequências destas famílias: baixa autoestima, deficiência 

mental, problemas físicos permanentes, mortes. 

Na nossa cultura coexistem dois tipos de cultura: a da Violência 

e a da PAZ e dois tipos de família: a amorosa e a não violenta. Não 

podemos esquecer isto, porque as duas se interpenetram e nos 

contaminam. Tanto aquela que é um sonho possível, como a que é um 

sonho impossível 

Qual o papel de um circulista diante de uma família violenta? 

Como o cuidador pode ser útil no trabalho de transformar uma 

cultura de violência em cultura da Paz e como fortalecer as redes de 

PAZ? 

Não pretendo neste momento discutir sobre cultura de Violência 

ou de Paz, por já terem sido objeto de estudo em artigos anteriores. 

Apenas defini-las para nos fazermos entender. 
O) 
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A CULTURA DA VIOLÊNCIA 

O nosso momento histórico atual gerou a ideia de que todos só 

procuram o seu próprio bem e por isso são igualmente ruins. Isto nos 

leva à valorização do esperto, à indiferença e ao desrespeito pelo outro 

e pela vida, cria a cultura da violência, que contém o desconhecimen- 

to, a não aceitação das diferenças, o racismo e a educação violenta. 

EXISTE A CULTURA DA PAZ? o 
Tal como a cultura da violência, a cultura da Paz também pode 

CD 

ser aprendida, também é multicausal, também seu aprendizado o 
começa em casa e também é baseada na concepção da igualdade 

entre os homens. 



A Cultura da Paz não vê mais os homens como igualmente ruins, 

mas, os vê como espiritual, biológica e antropologicamente iguais, na 

essência. Reconhece as diferenças, procurando integrá-las. Não julga 

pessoas, mas busca entender as dores e necessidades dos outros, pro-

cura valorizar atos e acontecimentos dentro do seu contexto. Enfrenta os 

conflitos com diálogos. Coloca-se no papel de cada um. Entende a Paz 

como resultado de um árduo trabalho de justiça social, conseguido por 

uma comunidade, que se constitui em uma REDE SOLIDÁRIA. 

"A Paz é consequência da justiça" (Marti, 1996) 

Esta visão de paz inclui a dimensão espiritual do ser humano 

como fundamental para se conseguir a paz não fragmentada. Perceber 

que a harmonia pessoal, familiar, comunitária, social e planetária, se 

completam. Talvez comece na família, com a criação do apego, mas 

se estende à rede ecossistêmica. 

Quais são os auxílios recebidos pelos integrantes das famílias 

com violência? Em geral muito poucos, porque as pessoas: 

Negam o que estão percebendo; 

Imbuídas do sonho da família ideal, não se permitem 

denunciar o que veem; defendem o pátrio poder, a sacralidade 

da família. 

Temem por sua própria segurança e se omitem. 

O que fazer? 

Trabalhar pela prevenção nos três níveis: 

Atitudes a serem tomadas: 

Prevenção Primária 

Aprender sobre o problema e alertar os cuidadores e 

educadores para o fato; 

Preparar os cuidadores para fazerem as pessoas adquirirem 

consciência do que está acontecendo. Alertar os educadores 

sobre os sinais de violência; 



Prevenção Secundária 

Alertar as Escolas, para o conhecimento da cartilha do Eca e 

leis que nos obrigam a tomar atitudes sobre abusos e outras formas 

de violência: 

Prevenção Terciária 

Implantar uma Cultura da PAZ - Comunicação não violenta. 

Corrente do Bem. 

Chamar a atenção para as obrigações da Escola: denúncia 

anônima; denúncia para o Conselho Tutelar; integrar uma rede 

de controle da violência; encaminhar pais e crianças para 

tratamento. 

Partindo do princípio de que coexistem entre nós uma Cultura de 

Violência e uma Cultura de Paz, gerando "Famílias que são um sonho 

possível" e "Famílias que não são um sonho possível", gostaríamos de 

trazer duas perguntas para discussão em grupos: 

Como educadores e pais, podemos contribuir para a solução 

deste conflito? (Para responder a esta pergunta, foram formados vários 

grupos de discussão, que nos presentearam com o resultado de suas 

várias reflexões). 
o) 
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REFLEXÕES DOS GRUPOS DE DISCUSSÃO 

1. Devemos tomar consciência desta realidade absurda. 

Trabalhar intensamente a Paz em todos os nossos campos 

de ação: Família, Escola de Pais, Trabalho de fortalecimento 
o 

pessoal, acreditando ser possível viver a PAZ. 

II. Primeiro reconhecer e admitir a violência. Depois mostrar 	- 

através de nossos exemplos, de bons textos, filmes, que a 

violência não deve ser tolerada. 	

1 
Discutir que, se a familia deixa marcas, entao que deixe marcas 	g 

positivas 



Autonomia, autoestima, amor, perdão e violência, são temas a 

serem ampliados e desenvolvidos. 

lnteragir com os poderes constitutivos da cidade, tornando a 

EPB porta-voz dos anseios da sociedade: 

Promovendo Debates na Comunidade; 

Buscando parcerias com outras instituições de ensino; 

Realizando convênios Nacionais com legislativos, judiciários 

e executivos: Senac; Sebrae; bancos e fundações, a fim de buscar 

auxílios e parcerias para a manutenção e crescimento da EPB no seu 

trabalho com pais, em especial, com a violência; 

Despertando na sociedade as responsabilidades do cidadão, 

que hoje vive a política dos próprios direitos. 

Conscientizar as famílias da importância do papel de pai e 

mãe como fundamentais na educação e formação dos filhos. 

Orientar os pais sobre importância dos limites na educação dos 

filhos e, também, para a convivência do casal. 

Trabalhar com a prevenção da violência, buscando parcerias de 

cb 	entidades sociais e profissionais capacitados. 

Lembrar aos pais que não existem pais separados, mas casais 

separados. 

Acompanhar os pais nas escolas de seus filhos. 

Devemos agir na prevenção do aparecimento de famílias 

violentas: 

Ouvindo sem julgar; 

Identificando a situação e o tipo de violência, não ter medo de 

agir. Para isto, trabalhar em rede, buscando apoio; 

Aproveitar o conflito, para encontrar a melhor solução. Trazer para 

a realidade possível e focar na solução e no lado saudável da família; 



Ampliar pelos círculos a desmistificação da existência do certo 

e errado; 

Vl.Enquanto Escola de Pais devemos: 

Orientar as famílias para serem exemplos. Sermos exemplos de 

casais. 

Preparar os casais circulistas para lidar com a realidade da 

violência doméstica. Aprofundar esta discussão nos círculos. 

Orientar os pais sobre as atitudes que tornam "A família um 

sonho possível". 

Buscar ajuda nas redes de proteção (Conselho Tutelar, 

Promotoria, Vara da Família, Serviço Social...) 

VII. Como associados da EPB, devemos vencer o imobilismo, a 

omissão e melhorar os índices de círculos por seccional. O 

ferramental que a EPB nos proporciona é excelente. 

Precisamos nos conscientizar de que a EPB, sozinha, não atende 

a todas as necessidades para trabalhar com violência doméstica e 

devemos nos informar e levar às comunidades as redes sociais que 
CD possuem. 

A pessoa que sofre violência deve conhecer e reconhecer seu 

problema para mudá-lo. Como educadores, devemos despertar a 

consciência destas pessoas e estimular nelas a vontade de mudar. 

Mostrar-lhes, também, que todo comportamento pode ser mudado e 

que existe uma realidade diferente, "Uma Família Possível", baseada 

em relações saudáveis. 
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CONCLUSÃO 

Com estas reflexões, os grupos presentes nos brindaram 

com sugestões muito pertinentes, em decorrência das discussões 

realizadas, que revelam não só seu entendimento completo do tema, 

mas também, sua capacitação para lidar com o mesmo, pois foram 



capazes de destacar os pontos absolutamente necessários, para se 

trabalhar com violência, que são: 

Admitir esta realidade difícil que é a existência de famílias 

violentas e a necessidade de adotarmos atitudes de não 

violência, primeiro na vida pessoal, depois na familiar e 

profissional, para construirmos uma verdadeira Cultura de 

Paz; 

Despertar em todos a consciência de cidadãos e a 

necessidade de não aceitação da conduta de violência; 

A construção de uma rede de apoio necessária para o 

trabalho com a violência, buscando parcerias de profissionais 

capacitados, instituições de ensino e judiciárias; 

A necessidade de preparar os circulistas para realizar este 

trabalho; 

Levar a esperança de que é possível mudar e construirmos um 

mundo com cada vez número maior de famílias possíveis. 
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5) servir como modelo de mulher, mãe, esposa para a criança. 

Essas 5 (cinco) funções maternas demonstram por si só a 

importância da figura da mãe no desenvolvimento do filho. Essa relação 

diádica mãe-filho, inicial, na vida de todo ser humano, é essencial para 

que a criança cresça com pleno desenvolvimento emocional, físico e 

social, e com valores consolidados desde a infância. 

Por outro lado, a figura paterna também possui extrema 

relevância no desenvolvimento do filho, vez que apresenta funções 

diversas das funções maternas, e que elas complementam. 

Estudos comprovam que o pai participa de forma completa na 

organização ou na desorganização da personalidade do filho. 

Ser pai é decorrência de um longo processo de maturação 

psicológica e afetiva do homem. É adotar o filho plenamente, assumindo 

a paternidade. 

Embora divida com a mãe as necessidades da criança, a condição 

masculina, de voz, de cheiro, atenderá ao filho de maneira diferente. 

Podemos elencar como funções do pai: 

equilibrar as relações entre mãe e filho, funcionando como 

um equilibrador emocional, já que neste período a mulher 

encontra-se muito sensível e o bebê totalmente dependente; 

dar condições para a criança perceber-se como ser autônomo 

passa-se da relação diádica (mãe—filho) para a relação 

triádica (mãe—filho—pai); 

introduzir a criança no mundo do conhecimento e nas relações 

socioculturais, vez que o pai é o "outro" percebido pelo filho; 

introduzir a criança no mundo da autoridade, por meio 

do exercício da coação (limites) e da proteção (passando 

segurança). É por intermédio da autoridade que os pais 

trnnsmitm szpmir AnnA qn-, flIhrs riii ç 	ntm nrntiir1c, 

quando percebem que há limites, deveres e obrigações a 

serem seguidos e cumpridas; 

ser modelo de pai, homem e esposo para o filho. 



Além de todas essas funções, a tarefa decisiva do pai no 

desenvolvimento do filho é a edificação da personalidade sociocultural 

da criança. O pai representa o meio social e as leis de convivência em 

sociedade. 

Como se vê, as funções dos pais são complementares, sendo 

impossíveis de serem assumidas por apenas um deles. 

SÍNDROME (OU FENÔMENO) DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

Toda criança tem direito ao nome, à família, ao sangue, direitos 

estes da personalidade, irrenunciáveis.Assim, nem mesmo os genitores 

podem retirar tais direitos dos filhos. 

A alienação parental é a atitude dos pais que induzem os filhos 

a odiarem ou ignorarem o outro genitor. Trata-se da alteração da 

percepção do filho sobre o outro genitor. 

Ocorre quando um genitor "mata" o outro genitor em vida, ou 

melhor, a imagem do genitor. 

Trata-se da manipulação do filho contra o pai ou a mãe. 

Através desta prática, o alienador retira direitos da personalidade 

da criança, como o direito à família, além de realizar verdadeira tortura 

psicológica com o menor. 

Exemplos práticos desta alienação são atitudes como dizer à 

criança, repetidamente: seu pai se atrasou de novo para te buscar; 

sua mãe usa o dinheiro da pensão que pago a você para comprar 

coisas para ela; a criança não pode ir, ela tem uma festinha hoje, 12 

etc. 
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Tais atitudes visam a afastar o filho do genitor alienado e, ao eL 

mesmo tempo, denegrira imagem destefrente à criança ou adolescente. 

Ainda, visam a destruir os vínculos do filho com o outro genitor através 

de difamação, ameaça, agressão, etc. 

Chega um tempo em que o filho é capaz de destilar esse veneno 

por si próprio, não mais precisando do manipulador/alienador. 

Os filhos são parte do arsenal que um genitor usa contra o outro 8 

também no processo judicial, em especial, envolvendo problemas de 

família, como em uma ação de alimentos, divórcio, etc. 



Em geral, como a guarda dos filhos é estabelecida para a mãe, 

é ela quem realiza tal alienação, valendo-se, sobretudo, do intenso 

vínculo afetivo e psicológico que a criança com ela possui. 

A guarda compartilhada do filho pode melhorar esta situação, 

atenuando a possibilidade da ocorrência de alienação parental. 

Tal manipulação é um tipo de violência psicológica que constitui 

um mau-trato à criança/adolescente, podendo caracterizar um perigo 

ao menor. 

Através da criação de falsas memórias, da lavagem cerebral 

realizada na criança, visa-se a incutir ódio ou repúdio ao alienado. 

Chega um momento em que a criança passa a colaborar com o 

alienador, pela tortura mental que sofre e pelo temor de perder o convívio 

com o próprio alienador que, no seu entender, é a única figura que lhe 

resta e a ama, visto que o outro genitor é um ser odiado e ruim. 

Temos como causas mais comuns da alienação parental a 

separação do casal, o desamor, o orgulho ferido, a interferência de 

demais parentes, o pagamento da pensão (ou falta dele), problemas 

com as visitas ao filho, a constituição de nova família pelo outro 

cônjuge, etc. 

Os avós ou qualquer pessoa que tenha a criança ou adolescente 

sob sua autoridade guarda ou vigilância, também podem ser 

alienadores. 

Richard Gardner, maior estudioso atual do tema 'alienação 

parental", acredita ser possível que no abuso sexual possa haver 

recuperação do alienado. Porém, alienado de sentimento será um 

doente crônico de afetividade. 

A alienação pode se perpetuar por gerações visto ser este o 

modelo de relação parental que o filho leva consigo e, certamente, 

passará para seus descendentes. 

Crianças que crescem sob esta influência internalizam o modelo 

da competição e exclusão, e não o de cooperação. 

Para os filhos, é importante sentirem-se desejados e amados 

por ambos os pais, e não pensarem que o amor de um seja excludente 

do amor do outro. 



Em 26 de agosto de 2010, foi publicada a lei que dispõe sobre a 

alienação parental no Brasil, Lei n° 12.318/10.1 

De acordo com a legislação, 

Considera-se ato de alienação parental a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente promovida 

ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 

tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda 

ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vinculos com este. 

A lei também traz um rol exemplificativo de condutas que podem 

gerar a alienação parental, a saber: 

- realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor 

no exercício da paternidade ou maternidade; 

II - dificultar o exercício da autoridade parental; 

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 

familiar; 

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, 

médicas e alterações de endereço; 

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares 

deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com 

a criança ou adolescente; 

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, 

visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o 

outro genitor, com familiares deste ou com avós. 

Tais condutas podem ser realizadas diretamente pelo genitor 

alienador ou através da ajuda de terceiros. 

Na palestra ministrada tratamos do projeto de lei à época existente, hoje trans-
formado em lei, já publicada e vigente. 



A própria legislação apresenta os males causados pela síndrome 

ora em estudo, elencando os direitos da criança violados, conforme se 

verifica em seu art. 31: 

A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental 

da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, 

prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e 

com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança 

ou o adolescente e descumpriniento dos deveres inerentes à 

autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 

Caso reste caracterizada a ocorrência de alienação parental no 

processo judicial, o juiz poderá aplicar sanções ao genitor alienador, 

tais como: 

- declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o 

alienador; 

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor 

alienado; 

III - estipular multa ao alienador; 

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicosso- 

daI; 

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada 

- 	ou sua inversão; 

- 	 VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou 

adolescente; 

Vil - declarar a suspensão da autoridade parental. 

Assim, vê-se que o genitor alienador pode perder a guarda do 

filho e, ainda, ter suspenso seu poder familiar. 

Alei trata com a firmeza necessária a realidade de muitas crianças 

nos dias de hoje, que sofrem caladas e sem a percepção necessária 

esta tortura psicológica e emocional que é a alienação parental. 

O alienador tira do menor aquilo que lhe é mais insito e natural, 

que é o amor e a presença de seus pais. 



Como visto 	acima, 	tanto o 	pai 	quanto 	a 	mãe 	possuem 

diversas funções que devem ser exercidas para o completo e sadio 

desenvolvimento dos filhos. 

O que o alienador muitas vezes acredita é que ele é capaz de 

exercer sozinho todas estas funções, sendo desnecessária a presença 

do outro genitor. 

Porém, a relação que a mãe possui com o filho, intensa, instintiva, 

emocional, não a deixa perceber necessidades sociais, por exemplo, 

do filho, percepção esta que virá através da figura paterna, por meio 

da relação diádica que o pai instaura no seio familiar. 

Assim, visto que um único genitor não consegue exercer todas 

as funções necessárias para atender todas as necessidades do filho, 

é a criança que sai prejudicada quando da ocorrência da alienação 

parental além, é claro, do genitor alienado, que deixa de conviver e de 

ter o amor de seu filho. 

Reconhecendo essa necessidade de convívio tanto com o pai 

quanto com a mãe é que a lei prevê que a atribuição ou alteração da 

guarda do menor dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a 

efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, nas 

hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada. 

Isso para assegurar que a criança tenha ampla convivência com 

ambos os genitores, possibilitando-se, assim, um desenvolvimento 

mais completo e harmonioso ao menor. 
o 

CONCLUSÃO 
eL 

Ao 	final, 	exibiu-se 	partes 	do 	filme 	"A 	morte 	inventada", 

documentário com direção de Alan Minas. 

O filme revela o drama de pais e filhos que tiveram seus elos 

rompidos por uma separação conjugal malconduzida, vitimas da 
o  

alienação parental. Os pais testemunham seus sentimentos diante o 
da distância, de anos de afastamento de seus filhos. Os filhos que 

na infância sofreram com esse tipo de abuso, revelam de forma o 

contundente como a alienação parental interferiu em suas formações, 

em seus relacionamentos sociais e, sobretudo, na relação com o 



genitor, alienado. O filme também apresenta profissionais de direito, 

psicologia e serviço social que discorrem sobre as causas, condições 

e soluções da questão. 

Por meio de depoimentos emocionados de fatos vivenciados 

por pessoas comuns, o filme mostra que a alienação parental é tema 

recorrente na sociedade atual, em especial no seio de famílias desfeitas 

por separações conturbadas. 

Espera-se que com a entrada em vigor da lei 12.318/10 a 

sociedade, primeiro enxergue, e depois se comova com a situação 

destas crianças e genitores alienados e, ainda, que o meio jurídico 

puna, exemplarmente, pais alienadores. 

A alienação parental trata-se de tortura psicológica realizada 

com menores que não possuem condições de se defender e deve ser 
tratada como tal. 

Ainda, e por fim, espera-se, com maior entusiasmo, que 

os genitores compreendam seu papel e, mais importante, o 

papel do outro no desenvolvimento de seus filhos e, mediante tal 

compreensão, busquem, não afastar, mas inserir, cada vez mais, 

o outro genitor no dia a dia do filho, tendo como fim último o bem-

estar, o desenvolvimento sadio e equilibrado de nossas crianças e 

a preservação do amor mais natural e essencial, que são o amor 
paterno e materno. 



A ALIENAÇÃO PARENTAL, A SÍNDROME 
E OS ASPECTOS JURÍDICOS 

das discussões necessárias quanto ao bem-estar dos filhos, 

U
ma 

quando um casal se separa, ou mesmo quando nunca viveu 

junto, diz respeito à forma de organização e estabelecimento 

do poder familiar dos dois pais para com a prole comum. 

Nesse âmbito, no plano jurídico, torna-se de suma importância a 

definição da guarda judicial, assim como o direito de convivência dos 

filhos com o pai que não será o guardião contínuo da criança. 

A guarda judicial, sendo um dos atributos do poder familiar, é 

o direito que também engloba a responsabilidade do genitor, quando 

unilateral, 	ou 	de 	ambos, 	quando 	compartilhada, 	de 	atenderem, 

tutelarem e preservarem, de forma direta, todos os interesses dos 

filhos menores. Nesse sentido, quando ocorre uma separação, a 

guarda judicial dos filhos menores de 18 anos deve ser definida no 

acordo da separação e perante um juiz. 

A guarda judicial - que nada mais é do que a continuidade do 

poder familiar (poder/dever dos pais para com os filhos) - na pós- 

separação é atribuida pelo juízo ou definida de comum acordo pelos ' 
pais. 

Entre nós, a guarda poderá ser unilateral, quando é confiada 

com exclusividade a um dos pais e ao outro é atribuido o correspectivo 

direito de contatos e convivência (direito de visitas). 

Ou, então, a guarda poderá se dar na forma compartilhada, 

quando os dois pais, de forma conjunta, deliberam sobre as necessi-8 
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dades dos filhos, tendo como foco o melhor interesse dos menores. 



Nesse caso, aconselha-se definir o local de residência da criança com 

um dos pais (guarda física ou strito sensu), sem que isso signifique 

que esse genitor terá maiores ou melhores poderes e/ou atribuições 

no que tange aos interesses do filho comum. 

No Brasil, por meio de recente alteração na legislação civil, 

(lei 11.698/2008 de 16.06.2008), a guarda judicial preferencialmen-

te será atribuída de forma compartilhada entre os genitores, pos-

sibilitando, com isso, que a criança possa manter contato contínuo 

com os dois pais, assim como possa receber de ambos a orienta-

ção e proteção quanto aos seus mais elementares e necessários 

direitos. É a tentativa do legislador concretizar a separação do 

casal, sem que tal importe, necessariamente, na separação dos 

pais para a criança. 

Entretanto, para que a guarda se dê na forma compartilhada, 

é importante que o juiz esteja atento à forma de relacionamento do 

casal, o qual vive ou passará a viver separado. Isto porque, a guarda 

compartilhada pressupõe que os genitores continuem "pactuados" 

nas funções paterna e materna, ainda que tenham rompido o vínculo 

conjugal (vinculação marido/mulher). Do contrário, se essas funções 

parentais ainda se confundirem com as funções conjugais, fértil será o 

terreno para os desentendimentos quanto à condução dos interesses 

co 	dos filhos, assim como, aberta estará a porta para o uso da criança 

como objeto de revide das questões conjugais malelaboradas pelo 
o 	casal. 

E é nesse terreno dos desentendimentos e das questões 

conjugais malresolvidas, que a alienação parental, assim como a 

instalação da respectiva síndrome, tende a se manifestar. 

Portanto, para fins da presente, toma-se como base os casos 

em que a guarda judicial, como poder/dever do guardião, é utilizada 

de forma abusiva e distorcida, uma vez que a alienação parental não 

se verifica, assim como não há espaço para a instalação da síndrome, 

quando a esfera de convivência dos pais, ainda que não seja íntima, 

seja sociável e ética e permita à criança ter clareza tanto da existência 

e da presença da figura paterna quanto da materna. 



Partindo, portanto, do estado de separado, o casal terá que deli- 

berar de forma responsável pela preservação dos interesses dos filhos 

comuns. Se não o fizer, ou se fizer de forma que o melhor interesse 

dos menores não esteja devidamente tutelado, tanto o juiz, quanto o 

representante do Ministério Público, poderá objetar a decisão dos pais 

e decidir (decretar) a respeito da guarda judicial dos filhos, confian- 

do-a, inclusive, a terceiros, se necessário for. 

Nesse sentido, a decisão sobre qual dos genitores, avós ou de 

quem vai ter a autoridade de uma criança ou adolescente na separação 

(terceiros), deve ser decidida com o intuito de garantir os interesses e 

as necessidades do menor, jamais os interesses dos pais envolvidos 

na contenda. E essas necessidades não se limitam a educação, saúde 

e segurança, mas também a uma convivência familiar saudável. 

É com base nessa premissa que o chamado direito de visitas deve 

ser não só viabilizado como, sobretudo, facilitado para assegurar o 

acompanhamento da criança em todas as etapas de desenvolvimento 

até a vida adulta. 

É importante ficar claro que é da criança, assegurado pela 

Constituição Federal (art. 227), o direito de convivência familiar com 

os dois genitores e familiares destes. E esse direito, que diz respeito 

à estruturação da criança e do adolescente; da constituição das suas 

referências pessoais e familiares, é direito fundamental e, apesar de 

ir além do mero direito de visitas, toma este como ponto de partida 

absolutamente necessário, para que a vinculação afetiva pais e filhos 

possa se manter e fortalecer. Sem a presença física do não guardião, 

certamente não se constituirá na criança a presença emocional, 

necessária e estruturante da figura parental ausente. 

Porém, com frequência, na ausência de consenso, e principal- 

mente no regime da guarda unilateral, o genitor guardião impõe empeci- 

lhos para as visitas, inventando compromissos, doenças ou até mesmo 

apresentando falsas denúncias contra o genitor não titular da guarda. 

Essa prática negativa, que, sem razão ou motivo justo, busca afastar a 

criança do contato com o outro genitor, ou mesmo denegrir a figura des- 

te genitor perante a criança9  é conhecida como alienação parental. 



A alienação parental, ou melhor, os atos inerentes à prática da 

alienação parental, geralmente são realizados de forma sutil e velada, o 

que não lhes retira o caráter pernicioso, porém dificultam a verificação, 

principalmente pelo Poder Judiciário, do abuso do direito da guarda 

pelo guardião alienante. 

Essa situação recorrente de limitação, supressão dos contatos e, 

sobretudo, de redução das qualidades da figura parental não guardiã, 

além de outros malefícios para o regular desenvolvimento da criança, 

podem gerar uma síndrome, denominada síndrome da alienação 

parental, na qual a criança se apega completamente ao genitor que 

detém a sua guarda e, de fonte própria, afasta-se do outro, passando a 

rejeitar qualquer tipo de contato ou aproximação, independentemente 

do motivo. Com  o tempo, esse distanciamento se estende aos amigos 

e familiares, agravando o estado de rejeição pela própria criança (daí 

a síndrome) no decorrer dos anos. 

Uma vez instalada a síndrome, ela pode gerar a completa 

aniquilação na memória emocional da criança da figura do genitor 

alienado e de todos os familiares deste. 

O mal, geralmente de cura improvável, pode, entretanto ser 

minimizado, senão sanado, com a conquista da independência do 

menor, visto que ele pode aprofundar-se com mais facilidade, nos 

reais motivos da ausência do pai não guardião. Contudo, enquanto 

continuar sobre o controle do genitor alienante, tal circunstância 

dificilmente acontecerá sem a intervenção de um terceiro forte e 

limitador dessa conduta (Poder Judiciário). 

Isto, na verdade, quando o quadro patológico ainda é possível 

de ser revertido, pois, na grande maioria dos casos, uma vez instalada 

a síndrome de alienação parental, o que ocorre é um agravamento da 

situação de sofrimento do filho com consequências e prejuízos muitas 

vezes irreparáveis em sua vida adulta. É, geralmente, nesta fase madura 

da vida, que o filho passa a ter consciência da colaboração" com o 

afastamento e a ausência da figura do genitor alienado, agravando-se, 

assim, o seu emocional -, já transfigurado pela ausência de uma das 

figuras parentais -, já que sobre ele recai a culpa por ter "colaborado" 
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com essa ausência, assim como sentimentos de raiva e traição em 

relação àquele genitor que incitou a alienação. 

Assim, verifica-se que em todas as fases, são deletérios os 

efeitos psicológicos e emocionais da síndrome de alienação parental. 

Não sendo, entretanto, de menos gravidade também àqueles inerentes 

a simples alienação, que geram, indubitavelmente, reflexos negativos 

no desenvolvimento afetivo e na vida adulta dos filhos. 

Neste aspecto, importa considerar que a síndrome e a alienação 

parental não se confundem entre si, sendo a primeira ocasionada por 

sequelas emocionais e comportamentais graves e a segunda se 

refere ao distanciamento e impedimento dos contatos entre um dos 

pais e o filho. Na síndrome há a alienação da criança e o elo desta com 

o genitor alienante contra o outro genitor. Já a alienação se restringe 

aos atos percorridos por um dos genitores para alienar o outro da 

convivência do filho comum2. 

Muitas são as causas que levam o genitor alienante a cometer 

atos de alienação contra o filho, todos com o intuito de eliminar a 

convivência entre as crianças e o outro genitor. Essas causas todas 

estão geralmente associadas às dificuldades em aceitar a separação 

como um fato em si, ou mesmo provocado pela presença de uma 

terceira pessoa ou, então, às consequências da separação, como a 

redução econômica e social pós-ruptura conjugal, intenção de ter a 

posse exclusiva do filho, dificuldades em reconstruir a vida afetiva, 

entre outras. Enfim, são questões localizadas no âmbito da união 
dissolvida e não na qualidade das figuras parentais, que fazem com 

que o ex-cônjuge se aproveite da situação de guardião, sobretudo 

quando exclusivo, para se vingar (consciente ou inconscientemente) do 

outro - considerado este como causador exclusivo dessa frustração e 

do sofrimento, sendo a criança, por sua vez, o objeto para concretizar 
essa sua vontade de revide. 

2  Dá-se o nome "progenitor alienante' ao genitor que tenta afastar o filho do 
convívio com os familiares, geralmente protagonizado pela mãe e "progenitor 
alienado" ao que é subtraido o contato, na maioria das vezes, o pai. 



Também, a mera desconfiança com os cuidados despendidos 

ao filho pelo outro genitor e a necessidade de se colocar obstáculos 

por conta dessa infundada desconfiança pode acarretar as práticas 

de alienação. Outros problemas como a solidão do titular da guarda, 

vontade de ter o amor do filho apenas para si, depressão ou ódio 

nutrido pelo alienado são também possíveis causas dessa conduta, 

que, como dito, pode se manifestar de forma expressa ou velada. Às 

vezes, até mesmo a diversidade de estilos de vida é tida como causa 

da alienação parental e, quando isso ocorre, tal se dá diante do receio 

que tem o alienante de que a criança possa adotar ou preferir aquele 

modus vi vendi por ele não adotado. 

Tanto o pai como a mãe, sem diferenciação, podem induzir à 

alienação, afinal ambas as figuras surtem o mesmo efeito prejudicial 

à criança e podem acarretar a síndrome ao transferir ao menor, o ódio 

que nutrem um pelo outro, tornando a criança, não só objeto, mas, 

sobretudo a grande vítima da situação. 

A alienação parental na grande maioria dos casos é perseguida 

de forma lenta e gradual, porém, contínua. E encontra no esgotamento 

do genitor alienado o ápice para sua concretização, sendo de rigor a 

intervenção do poder judiciário para impedir sua definitiva instauração, 

pois é praticamente irreversível o quadro emocional dela decorrente, 

o qual, em termos psicológicos remonta a memórias emocionais 

distorcidas (falsas memórias) e pode levar ao que se chama "morte 

em vida" do genitor alienado. Ou seja, a completa ausência emocional 

da figura do genitor alienado, como se ele morto fosse. Ademais, 

quando instalada a síndrome, o quadro se torna ainda mais difícil, pois 

a criança, alienada, une-se ao genitor alienante e passa, ela própria, a 

evitar, rejeitar e apresentar sintomas físicos de intolerância na presença 

do genitor alienado. E tais circunstâncias, por óbvio, deixam o poder 

judiciário praticamente imobilizado para lidar com esse complexo 

quadro patológico3. 

"A criança que padece do mal se nega terminantemente e obstinadamente a 
manter qualquer tipo de contato com um dos genitores, independentemente de 
qualquer razão ou motivo plausível" (FONSECA. Priscila Maria Pereira Correa 



Apesar da tentativa astuciosa do alienador em tentar afastar 

definitivamente 	a 	criança 	do 	convívio 	com outro genitor, 	muitos 

alienados conseguem a todo custo encontrar os filhos, mesmo que 

em lugares públicos ou casa de parentes4. Entretanto, essa situação 

não reduz os efeitos deletérios da diminuição emocional e social 

da figura alienada - que se vê na posição de exercitar seus direitos 

parentais em condições absolutamente precárias em que sua imagem 

é significativamente reduzida e distorcida para a criança, pois sempre 

acompanhado de terceiros ou mesmo do aparato judicial, dando a 

impressão de não ter pleno e autônomo estofo para as atribuições da 

parentalidade. 
Todavia, na grande maioria dos casos, a alienação é conseguida 

em sua totalidade por diferentes métodos que, como dito, esgotam as 

forças do genitor alienado ao passo de ele assumir a rejeição e não 

mais se esforçar para impedir o aprofundamento ou mesmo reverter o 

quadro instalado no filho. 

A criança, ao seu turno, após sofrer extrema pressão, acaba 

rejeitando totalmente a aproximação com o genitor, acarretando, 

inclusive, a interferência do Poder Judiciário, que pode, em casos 

extremos - e sem condições de identificar a síndrome instaurada -, 

suspender o regime de visitas, dando espaço para a síndrome da 
00 

alienação parental se solidificar definitivamente. 

Nem sempre a alienação é feita de modo explícito. Em muitos 

casos o alienante não interfere quando a criança se recusa a encontrar 

genitor, permitindo que o menor continue a agir de forma a evitar, 

sem motivo, a presença do outro. Nesses casos, quando questionado 

sobre a falta de vontade em encontrar o parente, o filho geralmente 
o 
' 

não sabe explicar com convicção os motivos. Sugere que é por falta 

da. Sindrome de alienação parental. Revista de Pediatria. São Paulo, 2006, 	n 

volume 28(3), p. 163.) 
Os visitários públicos no Estado de São Paulo são locais para tal finalidade 
também, apesar de o Poder Judiciário não encontrar aparato específico para 
lidar com esse problema. Além da falta natural de profissionais para os quadros 
da equipe multidisciplinar, faltam entre estes, aqueles com conhecimentos es-
pecíficos para lidar com o tema. 



de vontade de ir à casa de familiares ou até mesmo porque o alienado 

não participa de certas brincadeiras com ele. Sempre são razões 

destituídas de fundamento, mas que têm na sua gênese, também o 

temor em contrariar a vontade do genitor alienante, pois a criança teme 

ser desleal com aquele que dela cuida, sobretudo quando a simples 

existência do outro genitor causa no guardião sentimentos de dor, 

frustração, raiva, etc., percebidos pela criança. 

Mexer com o sentimento da criança também é um artifício válido 

e cotidianamente usado. Usa-se da chantagem emocional para fazer o 

menor se sentir culpado por visitar e ter contato com o genitor e deixar 

outro sozinho e triste. 

Outra forma sutil encontrada pelo titular da guarda é a de 

inventar desculpas sempre que o não guardião for encontrar o filho, 

afirmando que o mesmo encontra-se com algum mal de saúde como 

febre, dor de garganta ou até mesmo inventando festas na casa de 
colegas, etc. 

E, somado a esses aspectos, a prática se torna mais sórdida 

quando à criança não é revelada, muitas vezes, os motivos pelos 

quais o genitor não guardião não poderá visitá-la, fazendo-a crer que 

é esquecida e, portanto, no seu entender, rejeitada pelo genitor. Ou 

então, quando o alienante, já em estágio mais perverso e elaborado da 

sua insidiosa conduta alienante, propositadamente, impõe obstáculo à 

visita, fazendo com que o não guardião não compareça ou não tenha 
o 

êxito em realizá-la, mas de outro lado, deixa a criança na expectativa 

da sua vinda ou presença, fazendo com que o filho viva, de forma 

absolutamente dura e frustrante, o sentimento de rejeição do também 
enganado genitor alienado. 

A síndrome da alienação parental é seriamente tratada por 

especialistas, pois acarreta diversos sintomas posteriores no adulto 

que sofreu deste mal no decorrer da infância ou adolescência. 
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	Sentimentos como complexo de culpa por ter abandonado o 

alienado injustamente vão acompanhar o adulto, da mesma forma 

que o titular da guarda torna-se a única referência, podendo levar o 

envolvido a tomar as mesmas atitudes em relação aos seus filhos, 



depois de tornar-se pai/mãe. Entra-se, assim, num ciclo de repetição 

de exclusão da dupla figura no exercício da parentalidade. 

A manifestação da síndrome pode surgir tanto no adulto, quanto 

na criança em decorrência dessas perdas emocionais significativas, 

levando o indivíduo às doenças psicossomáticas, depressão crônica, 

ansiedade, comportamento hostil, crise de identidade, dificuldades de 

relacionamento com o sexo oposto, e até mesmo agressividade em 

graus acentuadíssimos. Não se pode descartar que a tendência ao 

alcoolismo e ao uso de drogas seja motivada por esse tipo de conduta, 

segundo sugerem várias pesquisas nessa área. 

Por essas razões, instilar a alienação parental em criança 

é considerado, pelos estudiosos do tema, como comportamento 

abusivo, tal como aqueles de natureza sexual ou física5. Vale 

ressaltar, que essa conduta não afeta apenas o menor envolvido, mas 

também interfere na vida das pessoas próximas, como os familiares e 

amigos. Ou seja, a criança é seriamente prejudicada, assim como todo 

o sistema familiar ao qual pertence. 

O paradoxo que se vive, entretanto, é que nada obstante o teor 

da gravidade da alienação parental, ela é na verdade, um fenômeno 

recente no âmbito do poder judiciário. 

Só recentemente, em 26 de agosto de 2010, foi promulgada 

a Lei n° 12.318 que trata especificamente desse tema e fornece ao 

juízo não só meios de identificar a presença das práticas de alienação 

pelo genitor guardião, como também mecanismos para impedir a 

progressão do quadro ou mesmo reversão do estado no qual a criança 

se encontra. 

Definitivamente cabe aos juízes a função de impedirem a 

instauração e o desenvolvimento das práticas de alienação. Destaca- 

O artigo 30  da lei sobre a alienação parental textualmente dispõe sobre a 
natureza do abuso moral: 'A prática de ato de alienação parental fere direito 
fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, 
prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, 
constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento 
dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou 
guarda. 



se, entretanto que não é papel do juiz identificar a anomalia, sem 

que elementos objetivos lhe sejam fornecidos, afinal não compete 

a ele a análise psicológica, mas sim, uma vez evidenciada a prática 

da alienação, tomar as devidas providências legais para que seja 

provada por meio de exames específicos, podendo assim, decretar e 

determinar medidas para que o alienado consiga participar da vida da 

criança sem a interferência do alienante. 

Nesse âmbito a lei no seu artigo 2°, parágrafo único e inciso, traz 

formas exemplificativas de atos que importem em alienação parental, 

que podem ser praticados diretamente ou com o auxílio de terceiros. 

E dada à didática do referido dispositivo legal, pede-se vênia 

para transcrevê-lo: Reza o artigo 20, em seu parágrafo único e inciso: 

São formas exemp/ificativas de alienação parental, além dos atos 

assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados 

diretamente ou com auxílio de terceiros: 

- realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor 

no exercício da paternidade ou maternidade; 

II - dificultar o exercício da autoridade parental; 

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar; 

V - omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais 

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, 
o médicas e alterações de endereço; 

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares 

deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com 

a criança ou adolescente; 
o 

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, 

visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o 

outro genitor, com familiares deste ou com avós; 

Com base nesse rol, ainda que exemplificativo, fica mais visível 

ao juízo analisar os indícios ou mesmo a prática de comportamentos 

alienantes de um dos genitores. 



Verificado comportamento alienante, as providências judiciais 

vão depender do estágio em que se encontra a alienação, podendo 

ser ordenado, além da regular visitação e convivência, que são de 

rigor para cessar as práticas alienantes, também terapias familiares, 

chegando-se até a alteração de guarda ou suspensão da autoridade 

parental do alienante. 

Aliás, nesse sentido, é textual o artigo 61  da referida lei da 

alienação parental, a saber: "Caracterizados atos típicos de alienação 

parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou 

adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, ojuiz poderá, 

cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade 

civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais 

aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: 

- declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o 

alienador; 

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor 

alienado; 

III - estipular multa ao alienador; 

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicos- 

social; 

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada 

ou sua inversão; CD 
VI - determinar a fixação cautelar do domicilio da criança ou 

adolescente; 

VII - declarar a suspensão da autoridade parental. 

o. 
o 

Com base nessa recente lei, o Poder Judiciário se encontra 

munido de mecanismo não só para identificar a presença da síndrome, 

mas, sobretudo, com meios jurídicos aptos a intervir no comportamento 

alienante do genitor. E tal circunstância representa um grande avanço 

no âmbito legal no que toca à proteção da integridade psicológica de 

crianças e adolescentes envolvidos em processos judiciais. 

Neste sentido, conclui-se que os atos alienantes praticados 
z 

por um dos genitores, assim como a síndrome da alienação parental, 



com o constante debate que vem sendo fomentado em todos os foros 

atinentes ao tema da criança e da adolescência, encontram também e, 

sobretudo agora na promulgação de uma lei específica, mecanismos 

de inibição e de reversão dessa insidiosa prática. 
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PRIMEIRAS RELAÇÕES AFETIVAS 

Jean Khater Filho 

vida de cada um de nós, grande parte da alegria e da 

tristeza, gira em torno de relacionamentos afetivos. Alguns N a 

são especiais, principalmente aqueles que se formam com os 

filhos, o pai e a mãe. 

Muito da riqueza e da beleza da vida, provém, em grande parte, 

destes relacionamentos íntimos. 

As emoções surgem durante a formação, manutenção, ruptura e 

renovação dos vínculos afetivos. Por isso, muitas vezes são chamados 

de vínculos emocionais. 

Quando este vínculo se mantém sem ameaças é uma fonte de 
CD 

energia. 

As características do processo de formação dos vínculos não são 

precisas, nem uniformes e advém dos primeiros contatos e das primeiras 

trocas que se processam entre mãe, pai e filho... e que se chama "apego". 

Por isso, por mais que a tecnologia avance, as necessidades 
o 

humanas serão sempre as mesmas: afeto, segurança, carinho, toque, 

aconchego, acalento, co/o.., e ainda não inventaram, ninguém melhor 

do que o pai e a mãe para suprir estas necessidades. 

O amor dos pais é o alimento mais rico e especial que um filho 

pode ter para uma vida saudável e ser feliz. 

As primeiras relações afetivas são a base da estrutura emocional 

dos seres humanos. 



Toda ciência que procura compreender o comportamento 

humano, recai numa questão: 

"Por que o ser humano estabelece vínculos afetivos e 
emocionais?" 

Porque estas experiências - Nascimento, Namoro, Casamento, 

Escola, Empresa, Grupo Social, Separação, Migração, Doença e Morte 

- caracterizam todo o movimento no ciclo vital, tanto individual, quanto 
familiar. 

Para reflexão: 

Quando começam as primeiras relações humanas? 

A importância das relações afetivas. 

Os momentos marcantes da nossa vida. 

A concepção - o nascimento - e a infância. 

As atitudes dos pais importantes para a criação do vínculo 
afetivo. 

As marcas do afeto. 

A formação e a evolução do apego. 

O vínculo recíproco. 

A amamentação. 

O aconchego. 

O vínculo simbiótico. 

Cada um destes tópicos demanda uma análise detalhada e 

minuciosa, podendo ser discutida com muita propriedade e experiência 

dos circulistas e enriquecer ainda mais, os círculos da Escola de 
Pais. 

O Início dos estudos das Primeiras Relações Afetivas - de Freud 
- (psicanalista austríaco) Artigo: "Instintos e suas Vicissitudes" 
(1915) a criança tem: 

Necessidades fisiológicas - que precisam ser satisfeitas. 

Interesse em uma figura humana. 

A mãe é a fonte de satisfação do bebê. 



John Bowlby-1 969— psicanalista inglês descreveu a importância 

das primeiras relações afetivas para um desenvolvimento sadio, 

formulando a teoria do apego, desde o nascimento até os 6 anos de 

idade. 

O VÍNCULO COMO UMA NECESSIDADE BÁSICA 

E VITAL DO SER HUMANO 

Winnicott - 1963 - descreveu o desenvolvimento emocional 

primitivo em termos da jornada da dependência à independência e 

a surpreendente capacidade da mãe identificar-se com o seu bebê 

constituindo com ele uma unidade. 

O vínculo afetivo é a formação do relacionamento entre mãe, 

pai e bebê e deste em relação aos seus pais. Processo fundamental e 

contínuo, imprescindível para a sobrevivência e o bem-estar do bebê. 

A constituição do vínculo não é um processo instantâneo, instintivo ou 

automático, pois demanda amor, tempo e compreensão. 

FATORES FACILITADORES NA FORMAÇÃO DE VÍNCULOS 

Relações familiares. 

lnterpessoais dos pais. 

Pessoais dos pais. 

Situação vivida pelo casal. 

Gravidez planejada, desejada ou aceita. 

Antes/durante e pós-gestação 

Nascimento/ parto humanizado. 

Alojamento conjunto/amamentação. 

A criança, para se desenvolver, precisa criar vínculos com quem 

a acolhe e supre suas necessidades, sendo estas: 

BIOLÓGICAS: fisiológicas— alimentação-higiene-calor 

EMOCIONAIS: afeto-segurança-proteção. 



PSICOLÓGICAS: bem estar-saúde mental. 

SOCIAIS: de associação-participação e de aceitação. 

Muito explicada pela Teoria de Maslow, das necessidades 

humanas, a formação do vínculo é essencial na consolidação do 

relacionamento entre os pais e o filho, na estruturação da personalidade, 

no desenvolvimento dos processos cognitivo e afetivo da criança e 

terá repercussões por toda a vida de todos envolvidos. 

A formação do vínculo entre mãe/bebê inicia-se no ambiente 

intrauterino. Trata-se de um processo de comunicação tão complexo 

quanto sutil, é uma troca íntima e profunda, é de importância vital para 

bebê e determina um desenvolvimento saudável. Ele precisa se 

sentir desejado, seguro e amado e precisa de tempo para crescer. 

Os momentos marcantes da nossa vida são: a concepção, o 

nascimento e a infância. 

A concepção é o momento mágico do inicio de uma nova vida. 

A gestação é um sonho que se está realizando, o amor do casal 

frutificou em um novo ser. É o próprio desabrochar do coração dos 

pais! 

A mulher tem nove meses para executar a maior das criações... 

próprio filho. 

Cada detalhe é fundamental! A natureza realiza o maior dos 

milagres... a própria vida. 

Nofim do 21trimestre da gestação, o bebê sente e sabe que existe, 

cerca de 2% das pessoas conseguem lembrar cenas do nascimento 

ou de estar na incubadora, experiência muito forte, confirmando que 

os sentidos se desenvolvem a partir do 4° mês de gestação. 

Vamos refletir: 

Como pais, o que será que representou o momento da notícia 

da gravidez e a gestação? 

Qual a importância de participar destes momentos? 



Para todo pai ou mãe existem três bebês diferentes no momento 

do nascimento: 

A criança imaginária... De seus sonhos e fantasias 

O feto invisível, mas real... cujos ritmos e personalidade 

se foram fazendo cada vez mais evidentes no decorrer da 

gravidez 

O recém-nascido de fato... que pode ser ouvido, visto e por 

fim pego nos braços. 

AS VIAS DE COMUNICAÇÃO: 

Relação de troca que determinam as ligações sólidas 

Fisiológica: interação fisiológica - Afeta mãe - afeta bebê 

Empática: bebê capta as emoções maternas 

Comportamental: o feto reage com ponta-pés. 

O bebê é um ser emocional, intelectual e fisicamente muito 

capacitado. 

Estudos do psiquismo pré-natal revelam o surpreendente mundo 

uterino que o bebê vive. É possível hoje estudar o bebê no útero. 

Seu aprendizado se faz pelos sentidos. É capaz de rudimentarmente 

entender os sentimentos e pensamentos da mãe" (Melanie Klein) 
co 

O NASCIMENTO: 

O recém-nascido é pura emoção, sente tudo ao mesmo tempo, 

e intensamente. 

Nasce, 	assim, 	'o dono do mundo". 	Reinaugura-se a vida 
humana. 

Há quem diga que: "uma parte do nosso corpo, continua 

sempre a encarar o mundo com os olhos do recém-nascido, que 

um dia fomos". 

O nascimento: o bebê chegou, e com ele todas as esperanças 
(o 

e desejos idealizados pelos pais. 

Vem sem "manual de instruções". 



Precisamos aprender como ele "funciona". 

Ficamos perdidos porque o choro e a inquietação são as 

únicas formas de expressão. 

A linguagem é o "mamãenhês". 

O pediatra é chamado de: "mecânico de crianças". 

Aquele que tenta descrever um bebê, logo descobre estar 

descrevendo o bebê e mais alguém... Pois um bebê nunca existe 

sozinho, mas é essencialmente um dos termos de uma relação. 

(Winnicott, 1987) 

"O bebê só existe porque existe a mãe." 

(Freud, 1915) 

AMÃE 

A mãe é a linguagem do afeto: 

É capaz de compreender o seu filho; 

Vinculo afetivo mãe-bebê é ligado à redução dos impulsos 

biológicos; 

A mãe é associada ao prazer; 

À redução da dor e do desconforto; 

Às necessidades alimentares; 

À atividade compensadora; 

Surpreendente capacidade de identificação; 

Auxilia-o a integrar-se; 

Constitui com ele uma unidade. 

As necessidades de afeto e segurança são satisfeitas por meio 

da presença, da interação e do apego da mãe. 

a 
	

A mãe é imprescindível para: 
o 
0 

Redução das tensões; 

Satisfação das necessidades físicas do filho; 

Ser para o filho, modelo de mãe, mulher e esposa; 



Apresenta o filho ao pai, que o apresenta ao mundo; 

Aceita e ama cada filho como ele é; 

A mãe é um importante modelo de identificação para o filho; 

A mãe deve facilitar a separação lenta e gradual dos filhos; 

Estimula o desenvolvimento psicoemocional dos filhos. 

Winnicot: "O primeiro espelho da criatura humana é o 

rosto da mãe, o seu olhar, sorriso e suas expressões faciais." 

OPAI 

O pai quebra o vínculo simbiótico e amplia o mundo da 

criança. 

Equilibra as relações entre mãe e filho. 

Dá condições para a criança perceber-se como ser autônomo. 

Introduz a criança no mundo do conhecimento. 

Introduz a criança no mundo da autoridade. 

É modelo de masculinidade e de paternidade. 

O que será que nossos filhos.., registram de nós - pais? 

Elementos importantes para o desenvolvimento afetivo dos 
nossos filhos: 

Amar realmente o filho; 

Aceitação incondicional do filho; 

Respeitar e preservar o seu espaço e limites; 

Atender às suas necessidades básicas; 

Atenção contínua e dosada compreendendo também as suas 

limitações; 

Ter tempo para curtir esta fase, que não volta mais; 	 - 

Ambiente familiar com harmonia; 	 n 
Importância do ambiente escolar. 	
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Formar vínculos afetivos consistentes para que a criança possa 

interagir, apegar-se e se ligar: presença concreta de um ser humano. 

Constância e continuidade na presença de quem atende a criança. 

A importância do contato corporal - o toque. 

E, 

Não esqueçamos jamais que... 

Só uma vez nosso filho terá 3 anos e... estará doido para 

sentar em nosso colo; 

Só uma vez terá 5 anos e quererá brincar conosco; 

Só uma vez terá 10 anos e desejará estar conosco no nosso 

trabalho; 

Só uma vez será adolescente e verá em nós um amujo com 

quem conversar; 

Só uma vez estará na universidade e quererá trocar ideia 

conosco; 

'Se perdermos essas oportunidades, perderemos nosso 

filho." 
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POSTURA E PAPEL DOS PAIS NO 
ACOMPANHAMENTO DA ESCOLA 

EsfherdeA. P M. Carvalho 

compartilho neste texto é o que tenho aprendido como 

O
que 

mãe, 	educadora, 	diretora 	de 	escola, 	alguém 	que 	tem 

buscado, no estudo, nas experiências cotidianas, no contato 

com especialistas, 	pais, educadores e alunos, alguns caminhos. 

Caminhos que não são únicos e não representam verdades absolutas. 

São escolhas que fazemos diariamente. 

Tratarei da relação entre família e escola na formação de 

crianças e jovens, trazendo experiências cotidianas que iluminem 

quatro aspectos dessa relação: o conceito de formação compartilhada; 

a socialização primária e secundária; os contextos que são vividos hoje 

e as esferas de atuação da família e da escola; o desenvolvimento da 

autonomia para a solução de conflitos. 

Iniciemos nossa reflexão. A formação de crianças e jovens é 

uma ação compartilhada, fundamentada numa escolha dos pais. Essa 

escolha traz expectativas e valores da família e desenha um perfil da 

criança ou do jovem com sua personalidade. Traz, também, valores da 

escola e sua proposta de formação. 

A escolha dos pais por uma escola é uma entrega em que 

reconhecem que a instituição é merecedora de compartilhar a formação 

de seu filho. É um ato de confiança, e a escola deve sentir-se honrada 

por ter recebido essa missão. Portanto, é importante ressaltarmos que, 

a partir do momento da escolha, estamos do mesmo lado e faremos 



melhor. Não será simples, teremos divergências, mas cresceremos 

juntas, escola e família, e pretendemos ser bem-sucedidos. 

Quanto à socialização de crianças e jovens, segundo aspecto 

sobre o qual queremos refletir, lembramos que é processo pelo qual 

todos passamos para sermos pessoas. A família é responsável pelo que 

chamamos socialização primária. É no seio dessa relação que a criança, 

desde muito pequena, diferencia-se como indivíduo, percebendo a 

existência de outras pessoas com quem convive, construindo regras de 

convivência, iniciando a vivência de conflitos entre "o que quero, o que 

devo e o que posso fazer". A construção das experiências da família, 

com suas diferentes configurações, está centrada em relações que 

constroem o indivíduo, em papéis como filho, irmão, etc. 

A escola é o primeiro espaço social em que a criança passa 

a conviver cotidianamente e interagir com um universo mais amplo 

de relações, assumindo, portanto, novos papéis sociais. A escola é 

responsável pela socialização secundária, pois tem, em sua razão de 

ser, o objetivo não só da formação de indivíduos, mas, essencialmente, 

da formação de cidadãos. Sua organização e proposta visam ao 

crescimento e florescimento pessoal dentro de um ambiente coletivo. 

Temos, então, outros papéis a viver, entre eles, o de aluno. 

Afamília não pode abrirmão da socialização primária, construindo, 
Q 

	

	no seu cotidiano, valores, regras de convivência, limites e referências 

que estruturam seu filho como indivíduo. A escola, por sua vez, não 

pode abrir mão da socialização secundária que lhe cabe, construindo, 

no seu cotidiano, experiências que contemplem a formação do aluno 

como cidadão. Uma instituição não tem possibilidade de desempenhar, 
com competência, o papel da outra. 

Partindo dessa reflexão, em nosso objetivo de formação 

compartilhada, não podemos esquecer que o filho não é o aluno e 

aluno não é o filho. São papéis diferentes que a mesma pessoa 

exercita em sua experiência de vida, assim como nós, os adultos, 

vivemos vários papéis (pai-mãe/filho-filha/profissional, dentre muitos 

outros). Ao mesmo tempo em que somos mais do que a soma desses 

papéis, somos diferentes nas experiências com cada um deles. 



Um bom começo para escola e família compartilharem a formação 

de crianças e jovens, é entender que o filho pode ter determinados 

comportamentos no seu dia a dia com a família e exercitar novos 

comportamentos no seu dia a dia como aluno. Exercitar novos papéis 

e, em alguns momentos, transgredir normas, faz parte da formação de 

cada indivíduo. 

O terceiro ponto de reflexão recai sobre a identificação do contexto 

em que vivemos para a realização de nossa tarefa compartilhada. 

Quando nos remetemos, com saudosismo, a frases como "no meu 

tempo....., deixamos de considerar que os tempos em que nossos filhos 

vivem são nossos também. Tentar viver desafios desses tempos não é 

se deixar levar por tendências ou modismos. É tentar diferenciar entre o 

novo e a novidade, mantendo e compartilhando referências construídas 

e ligando-as aos referenciais escolares que com elas dialogam. 

Novos desafios surgiram com tecnologias que quebraram as 

paredes de nossos ambientes e romperam a relação espaço e tempo 

para comunicar-se, interagir, conhecer e produzir conhecimento em 

diferentes linguagens. Redes sociais trazem novas oportunidades e 

novos desafios que precisam ser enfrentados. Nós, adultos, temos 

que buscar respostas para lidarmos com nossos filhos-alunos nesses 

novos contextos, decidindo sobre aquilo de que não abriremos mão no 

conjunto de valores em que acreditamos. 

Mas, como atuarmos juntos e, ao mesmo tempo, termos claras as 

esferas de atuação de cada um? Não é fácil. Pensemos em como rece- 

bemos, em casa, a percepção dos filhos sobre problemas, dificuldades 

ou ocorrências no dia a dia da escola. Quando chega até a casa qualquer 

situação desafiadora, por meio do relato dos filhos e até de amigos deles, 

é importante que, antes de assumir qualquer posição a respeito, como 

pais, procuremos ampliar nossa visão sobre o assunto. Isso porque a vi- 

são do filho/aluno e a de seus amigos são visões parciais. Não quer dizer 

que não possam ser verdadeiras, mas, certamente, não são as únicas. 

Quando os pais assumem a defesa incondicional do filho, baseados ape- 

nas em seu olhar, talvez estejam perdendo uma grande oportunidade de 

educá-los. Algumas armadilhas, como "meu filho não mente", "meu filho 



não fez", "eu conheço meu filho", "é a fala dele contra ...", "eu pago, eu 

quero...", podem impedir uma ação mais assertiva no trabalho comparti-

lhado de pais e escola na formação de seus filhos/alunos. 

O que sugerimos é, nas situações em que ocorram problemas, 

que os pais venham à escola, compartilhem preocupações e descon-

tentamentos e, principalmente, deem o crédito à dúvida - busquem 

cenário mais amplo e escuta recíproca, para que, a partir disso, família 

e escola possam atuar da melhor forma possível. Crédito - algo que 

foi acordado quando foi feita a escolha por esta e não por outra escola 

para a jornada conjunta de formação de seus filhos, não é mesmo? 

Pensando sobre posturas de pais no acompanhamento de 

movimentos da escola, sugerimos algumas perguntas para orientar 

suas ações: Como eu espero que meu filho seja educado? Qual o 

valor da escola e dos estudos para nossa família? Como construir, 

no cotidiano, condições para que meu filho seja bom aluno e tenha 

compromisso com sua própria aprendizagem? 

Temos percebido, em nosso cotidiano, certa dificuldade de pais em 

lidar com frustrações e desafios de seus filhos. Usamos uma metáfora 

para ajudá-los a refletir sobre o assunto. Fazemos uma comparação entre 

diamante e cristal. São duas pedras de beleza ímpar, únicas, que preci-

sam ser lapidadas. A diferença essencial está na dureza das pedras. O 

cristal quebra-se com mais facilidade e o diamante, pedra de dureza dife-

renciada na natureza, precisa ser lapidado para exibir toda a sua beleza. 

Como pais, temos tendência a enxergar nossos filhos como 

cristais. Entretanto, eles são muito mais fortes do que acreditamos. São 

diamantes que necessitam ser lapidados pelas experiências vividas 

entre seus pares e com adultos, em diferentes ambientes, entre eles, 

os escolares. Isso implica viver consequências de seus próprios atos, 

experimentar novos relacionamentos em diferentes distribuições de 

alunos em sala de aula, procurar gerenciar seus conflitos e superar 

desafios - elementos essenciais para formar-se pessoas fortalecidas, 

que possam lidar com o mundo adulto de forma assertiva. Certamente, 

essas experiências devem ser acompanhadas tanto pela família quanto 

pela escola, sob a perspectiva filho/indivíduo e aluno/cidadão. 



É também no cotidiano, que a família faz algumas escolhas 

que impactam no bom aproveitamento do filho na escola. Vamos citar 

quatro dentre os contextos mais significativos para essas escolhas: 

rotina e organização familiar, lição de casa, uso do celular, conflitos e 

ações entre adultos. 

Quanto à rotina e organização familiar, cabem muitas escolhas: 

Como garantir, dentro da dinâmica familiar, condições para que a criança 

e o jovem tenham como cumprir suas responsabilidades escolares? 

Como organizar a agenda da criança com atividades extracu rricu lares 

em equilíbrio com o cumprimento das atividades escolares? Como 

manter a rotina de horários de sono, tempo destinado ao uso de 

computadores ejogos, etambémfavorecercompromissosou atividades 

sociais, sem prejudicar o bom rendimento escolar? Como valorizar os 

estudos, fazer o acompanhamento e a cobrança do cumprimento das 

obrigações escolares? Como mostrar as consequências caso não 

sejam cumpridas? Todas essas escolhas fazem diferença no processo 

e resultado dos filhos na escola. 

A lição de casa, por sua vez, deve ser realizada pelo filho/ 

aluno com o apoio do adulto, investindo na construção da autonomia 

da criança e do jovem. Alguns filhos necessitam de cobrança mais 

intensa e frequente, mesmo quando mais velhos. O importante é que 

não se abra mão dessa atitude. Pode-se fazer a lição com o filho, se 

necessário, mas não por ele. O importante é valorizar sua produção, 

incentivando-o a dar o melhor de si na execução de suas tarefas. É 

interessante o contato dos pais com a escola para obter recomendações 

para o auxílio às lições. 

O uso do celular pelos alunos é outro aspecto que alterou 

sensivelmente a relação da família com o filho no ambiente escolar. O 

celulartem sido mencionado, entreespecialistas, comoo prolongamento 

do "cordão umbilical dos filhos", não favorecendo a construção de sua 
o 

autonomia. Vejamos como isso ocorre. 

Crianças e jovens acabam, pelo rápido acesso aos seus pais por o 

telefone, sendo privados de crescer em autonomia pela superaçao de 

seus conflitos e desafios. Situações que seriam tratadas no ambiente 



coletivo e, provavelmente, se encerrado na dinâmica escolar, acabam 

tendo sua dimensão ampliada pela abordagem preocupada de pais, 

mesmo antes que o aluno e/ou a escola pudesse atuar sobre elas. 

Citemos um exemplo frequente em nosso cotidiano: durante o recreio, 

algumas alunas se desentendem, e uma delas sente-se rejeitada. 

Imediatamente, ela liga para sua mãe ou pai, chorando, trazendo-lhe 

problema, antes até de solicitar apoio junto a um adulto da escola. 

Ao receber a ligação, o familiar entra em desespero, pois toma contato 

com a filha que está sofrendo em função de um conflito e, de longe, 

não percebe que tem condições limitadas de avaliar e atuar. 

Muitas vezes, antes até de a escola tomar conhecimento do fato, 

a família entra em contato, de uma forma não assertiva, como se o 

filho estivesse sendo massacrado, e ninguém estivesse cuidando dele. 

Deixando de lado aspectos que podem parecer caricaturados, conflitos 

precisam ser superados, em primeiro lugar, pela criança que tem 

que se fortalecer ao longo de suas experiências. Não o conseguindo 

sozinha, os adultos que devem dar o apoio necessário são aqueles 

que a estão acompanhando no ambiente escolar, pois, afinal, o aluno 

está vivendo conflitos da vida coletiva. Caso, ainda assim, os dilemas 

não sejam superados, entra em cena a parceria família e escola, 

00 	
no compartilhamento de diferentes percepções sobre os fatos e no 

O 	encaminhamento de ações possíveis para o aluno superar o desafio. 

Por fim, o aspecto que gostaríamos de tratar é a questão de 
o 	como lidar com os conflitos e divergências que surgem entre família 

e escola. Partindo-se da natureza da escola e sua missão, podemos 

começar nossa reflexão pelo fato de a mesma ser uma instituição em 

que há gente formando gente. Portanto, essencialmente, é espaço de 

complexidade e conflitos. 

Quando há conflitos entre pares, ou seja, entre alunos da mes-

ma faixa etária ou de idades próximas, o mais natural é que sejam 

tratados, em primeiro lugar, entre os próprios envolvidos. Por exemplo, 

no exercício da convivência coletiva, não é incomum grandes amigos 

terem conflitos, afastarem-se e, depois, retomarem seus laços. Viver 

e superar tais conflitos faz parte do crescimento e da formação de 



cada um deles. Portanto, cabe aqui um alerta quanto à intervenção de 

adultos, sejam eles da escola ou da família. Muitos conflitos tomam 

dimensão bem maior do que a necessária quando pais ou educadores 

tomam a frente. Crianças e jovens superam mais facilmente seus pro-

blemas quando são tratados por eles. Devemos, como adultos, estar 

atentos e monitorar as situações de forma a apoiá-los e intervir, se 

necessário. Como já comentamos, é importante relembrar que "o filho 

não é o aluno" e vice-versa. Por isso é preciso ter claro em que papel 

a criança ou o jovem vive o conflito com seu par (irmão, colega etc.), 

para decidir que adulto será o mediador: pais, educadores ou ambos. 

Divergências, dúvidas, sugestões e descontentamentos dos pais 

com a escola devem ser tratados entre adultos. Partindo do princípio 

de que o filho estuda na escola por escolha dos pais, comentários 

denegrindo a instituição ou trazendo descontentamentos do adulto 

para o filho, podem enfraquecer a relação de confiança e respeito 

deste com a escola. Portanto, é fundamental que a família traga para a 

escola as questões para serem trabalhadas em parceria, com respeito 

e assertividade, de modo a se poder fazer o melhor pelos filhos! 

alunos. A transparência, o diálogo e a confiança são caminhos para 

enfrentarmos as dificuldades. 

Ainda tratando de conflitos e ações entre adultos, há um aspecto 

que gostaríamos de ressaltar: a esfera decisória da família e da escola 

na formação do filho/aluno. Existem situações que envolvem não 

somente o próprio filho, mas também os demais alunos ou profissionais 

da instituição, como professores, por exemplo. Em alguns momentos, 

pais cobram da escola posições e atitudes que não estão na sua esfera 

de decisão. Cabe aos gestores da escola contemplar um número maior 

de variáveis, além da percepção do filho/aluno e seus pais; também 

precisam atuar sobre elas com o sigilo necessário à preservação de 

todos. Quando tudo corre bem, no trato dado aos problemas com 

familiares, alunos e profissionais, as pessoas que devem e tomam 

conhecimento das consequências e medidas do conflito são apenas 

as envolvidas no mesmo, juntamente com o seu responsável. Não é 

incomum os pais trazerem a cobrança do que acham que deveria ser 



feito pela escola, juntamente com a afirmativa de que nada foi feito. 

Essa afirmativa, em geral, está alinhada a expectativas pessoais de 

como tratar o assunto, na perspectiva de pai do respectivo filho/aluno. 

Cabe às pessoas à frente da escola tomar decisões e responsabilizar-

se por elas, considerando que a instituição é uma casa de educação 

em que todos, sem exceção, podem e devem se aprimorar. 

Levantados alguns desafios e variáveis ligados ao relacionamento 

e posturas dos pais no acompanhamento da escola, sugerimos passos 

a serem dados para o bem do filho/aluno: 

- valorizar o esforço e a superação dos desafios por parte dos 

filhos mais do que o produto ou resultado, buscando que os 

mesmos não se contentem em realizar tarefas pelo mínimo 

esforço, sem dedicação e comprometimento, e que lidem 

com frustrações como parte do crescimento. Privar os filhos 

dos desafios e das consequências de seus atos nem sempre 

é protegê-los; 

- a partir da dinâmica e rotina familiares, definir quais são os 

aspectos essenciais que serão acompanhados diretamente 

pelos pais e aqueles que serão acompanhados por outros 

MI 
	 adultos da convivência dos filhos; 

- utilizarasinstânciascorretasdecomunicaçãoerelacionamento 

com a escola para tratar os assuntos pertinentes à formação 

de seu filho, lembrando-se de que a escola é um espaço 

coletivo e que está a serviço da formação de cidadãos. 

A missão de educar nossas crianças e nossos jovens é complexa 

e, por muitas vezes, podemos nos deparar com sentimentos de despre-

paro, de cansaço e até de incompetência. Entretanto, esses momentos 

não devem nos imobilizar. Devemos exercitar nossa resiliência e bus-

carmos caminhos que lapidem nossos "diamantes" para brilharem como 

pessoas, seres éticos, íntegros e competentes como cidadãos, que pos-

sam contribuir para a construção de um mundo melhor. Nesse processo, 

certamente, nos tornamos pessoas melhores também. 
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Devido ao tempo exíguo, como bem registrou nosso 

respeitadissimo coordenador deste painel, quero pedir licença 

a todos para seguir o roteiro pelo texto escrito. 

Cumprimento, inicialmente, a mesa diretiva dos trabalhos. 

Gostaria, primeiramente, de trazer um conceito sobre solitude" a 

partirda concepção de Zigmund Baumari (2006) que ao se referira estes 

momentos de parada, pelo fato de estarmos reunindo pensamentos, 

ponderando, refletindo, criando - e adiante, em última instância, dando 

sentido à comunicação... conforme Baumann, estamos experienciando 

a solitude. 

Que este momento de solitude possa reforçar ainda mais nossas 

convicções de que a família não é apenas um sonho possível, é uma 

realidade, que, apesar de bombardeada de todos os lados, por feixes de 

informação e contra valores, segue sobrevivendo, claro que com os ajustes 	. 

necessários, devido ao processo de adaptações aos novos tempos. 

De uma coisa nós podemos ter certeza, que a configuração: .  
o 

pai, mãe, filho, sempre haverá. E, por consequência, transmissão de 	' 

valores, de afetividade, de apego! vínculo. 

O tema deste painel: atitudes recomendadas para o bom 

desenvolvimento dos filhos... 

É muito pertinente! Cabe ressaltar, de início, que o mínimo que 

se espera de um pai e de uma mãe em relação ao seu filho, do ponto 	8 

de vista de suas atitudes, é seu comprometimento com todo o processo 

de formação desta criança que nasce e se prepara para o mundo. 



O RECORTE DENTRO DESTE PAINEL QUE ME COUBE: 

O acompanhamento do filho em seus grupos de 

convivência... 

Levou-me a uma profunda reflexão em relação às atitudes 

que nós, pais, podemos tomar mediante as inúmeras circunstâncias 

construídas pelos nossos filhos para estarem com seus amigos, sem 

que venhamos a promover o distanciamento do filho. 

A questão inicial, que entendo ser oportuna para reflexão, é que, 

cada vez mais cedo, o fenômeno de adultocência - a antecipação 

de comportamentos juvenis - vem envolvendo nossos filhos de tal 

maneira, que mesmo não tendo ainda completado alguns de seus 

ciclos vitais de amadurecimento, sejam no campo das emoções, de 

seus estados psicológicos e até mesmo nos condicionantes biológicos, 

já querem libertar-se, indo junto aos seus grupos de convivência a 

qualquer hora e a qualquer tempo. 

Juntamente com a ocorrência deste fenômeno - o da 

adultocência - se instala um processo de independentização precoce 

nos comportamentos, principalmente dos pré-adolescentes. 

Fase em que eles sentem vergonha, questionam, desafiam e se 

afastam... Por conta de estímulos em seus processos cerebrais. 

Especialistas são unãnimes: a jornada de pais de filhos 

adolescentes tem de ser feita lado a lado, se queremos falar em 

possibilidade de estarmos sendo informados ou acompanhando 

nossos filhos em seus grupos de convivência. 

Afinal, não se trata mais de uma relação com uma criança que 

pode ser colocada no colo e convencida das verdades do mundo, mas 

sim com um aprendiz de adulto, que tem suas próprias convicções. 

E aqueles conceitos definidores, formativos, que entendemos 

serem fundamentais a nossos filhos, sobre o que pode ou não pode 

e quais os cuidados que o mesmo deve ter junto aos seus diferentes 

grupos de convivência, sem que ele se coloque em situação de risco, 

se veem confrontados, desafiados, instalando-se, assim, uma certa 

relação conflituosa entre pais e filhos, o que gera o distanciamento e a 

ausência do diálogo. 



O estudo científico sobre o comportamento dos adolescentes 

tem revelado que, se de um lado há a falta de conhecimento dos pais, 

quanto ao processo das transformações na adolescência, do outro há 

a imaturidade cerebral dos filhos. 

Duas hebiatras americanas (médicas especializadas em 

adolescentes), Clea Macrieely e Jayne Blanchard (2010) que recém-

lançaram um livro nos Estados Unidos, com o título: "Um guia para 

o desenvolvimento saudável dos jovens", desmistificam alguns 

comportamentos dos adolescentes. 

Explicam que nesse momento, adultos e adolescentes veem 

as coisas de maneira diferente porque seus cérebros funcionam de 

formas distintas", os mais velhos precisam entender, dizem as autoras, 

que os mais novos têm dificuldade de encontrar o meio-termo em 

argumentos e opiniões. "Eles tendem a ver tudo preto ou branco e por 

isso são tão radicais quando defendem o seu ponto de vista". 

Ousados, audaciosos, intempestivos... A ideia de que os mais 

novos ainda não têm noção do perigo tira o sono dos pais, mas, se 

depender dos resultados da pesquisa das hebiatras americanas, nós, 

pais, podemos voltar a dormir sossegados. 

Hoje, um maior conhecimento dos processos cerebrais revela 

que os jovens sentem medo, sim, por exemplo, de contrair doenças 

sexuais ou usar drogas ilícitas e se reportam aos conselhos dos pais. 

Por outro lado, a consciência do risco não os imobiliza. 

Outro autor americano, o psicólogo Laurence Steinberg, em 

2008, lançou um livro sobre perspectiva social e neurocientífica do 

comportamento de risco do adolescente", e afirma que o adolescente, 

ao ignorar o dano e enfrentar a situação, sente-se mais recompensado 

do que um adulto se sentiria. 

As pesquisadoras hebiatras revelaram na pesquisa que a partir 

de "[ ... ]ressonãncias magnéticas, a região do cérebro que recebe 

estímulos compensatórios do risco alcança níveis elevadíssimos nessa 

fase". 

Quando a Escola de Pais nos trouxe, em 2004, em seu 

quadragésimo primeiro congresso o tema: Família, Caminho da 



Independência Segura, alertava-nos sobre as responsabilidades 

dos pais quanto a este processo tão complexo que é a autonomia, 

a independência, a autoconfiança e que o processo se via completo 

quando o jovem desenvolvia a capacidade, longe dos pais, de poder 

tomar decisões que lhes desse segurança e equilíbrio emocional. 

Observemos que a ciência tem trazido algumas respostas às 

nossas indagações. 

E podemos aqui, dentro das premissas que foi nos passada pela 

temática do 41° Congresso, nos perguntar: 

O que significa acompanhar o filho em seus grupos de 
convivência? 

É conhecer quem são seus amigos e os amigos dos amigos 

de nosso filho? 

É determinar quem deverão ser as pessoas com as quais os 

filhos irão se relacionar? 

É interagir com os filhos em suas relações sociais? 

É intervir nas relações sociais dos filhos? 

É orientar sobre os cuidados que nossos filhos deverão ter 

numa sociedade de riscos? 

Há como estas ações acontecerem todas juntas? 

É possível dar conta de todos os espaços por onde transitam e 

convivem nossos filhos? 

Por onde começar? 

Em outras épocas, numa sociedade onde o processo educativo 

estava engessado, rígido, por conta das tradições culturais, poderíamos 

até nos permitir dizer que se tratava de um processo natural, simples 

e controtável pelos pais. Nossos avós e pais tinham como cercar, 

circunstanciar, cuidar, atender e até se fazer presentes nos ambientes 
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	onde transitávamos. E bastava apenas um olhar; um sinal. Não tinham 

que ficar justificando os motivos de suas decisões. 



E hoje? 

Pegando apenas um dos ambientes onde transitam nossos 

filhos... Para melhor ilustrar a problemática de tais ambientes: 

- O que dizer dos ambientes virtuais? 

- Que tipo de convivência vem sendo definida? 

- Que relação pode existir entre os ambientes presenciais, físicos 

e os ambientes virtuais, como Orkut, Twitter, blogs, vlogs, form-spring, 

Facebook dentre outros? 

São ambientes virtuais, onde, apesar da ausência física, tem-

se uma demonstração de sentimentos, exposição de imagens e 

revelações de segredos. 

As comunidades virtuais, os blogs e as correntes de mensagens 

são áreas de convivência dos adolescentes, locais em que eles se 

expõem, paqueram e trocam ideias. 

Como nós, pais, estamos atuando em tais ambientes? 

Precisamos ficar atentos porque os pais sem interesse na 

internet ou tecnofóbicos precisam mudar rapidamente de atitude para 

ser bons educadores: ficar alheio ao mundo virtual dos filhos é uma 

péssima atitude. E um detalhe, você nem precisa sair de casa para 

acompanhá-lo, é só sentar do lado e partilhar de seus segredos. 

Como vamos conseguir romper o silêncio e o medo de que nós, 

pais, venhamos a tomar conhecimento do que se passa? 

Quais os riscos dos ambientes virtuais em relação aos grupos 

de convivência? 

Diversos..., um deles, como extensão da experiência de nossos 

filhos em seus grupos de convivência e que tem trazido muitos perigos 

e vem crescendo no Brasil, é o cyberbullying, o assédio covarde 

organizado por grupos contra uma pessoa e alimentado via internet. 

Agressões sistemáticas e organizadas na rede é potencializada 

com maldades pelo cyberbullying. 

As vítimas, por vezes nossos filhos, demoram a pedir ajuda. Mas 

os sinais do sofrimento aos poucos vão se mostrando. E um detalhe... 

O adolescente que é vítima do cyberbullying acaba passando mais 

tempo na frente do computador para saber o que estão falando dele. 



Isto pode representar um alerta.... 

Não podemos ignorar que a relação do adolescente com a internet 

é visceral, por isso a exposição negativa na rede lhes causa uma dor 

desmedida. E, sem dúvida, nós, pais, precisamos estar atentos. 

Nos casos do cyberbullying, a vida social do adolescente 

praticamente deixa de existir. 

É outro sinal, caso o mesmo não queira sair com os amigos ou 

seu grupo de convivência. 

Uma das colaboradoras da Escola de Pais, Maria Teresa 

Maldonado, escreveu um livro sobre estes problemas: A face oculta - 

uma história de bullying e cyberbullying. 

Diz Maldonado que as vítimas dessas torturas juvenis apresen-

tam um traço comum: a baixa autoestima. 

Afirma ela que entre os algozes, existem características típicas 

dos abusadores de todos os tempos: o impulso de impor sua liderança 

pela força. 

Os especialistas concordam que cabe a família orientar ou 

mesmo supervisionar o uso da internet pelos filhos até a adolescência, 

de modo a evitar que eles se envolvam em situações de perigo. 

Algumas práticas simples e já testadas com sucesso servem 

como intervenção dos pais e nos permite, também, acompanharmos 

esta modalidade de grupos de convivência: 

Orientá-los a não aceitar convite de gente desconhecida nas 

redes sociais; 

Instruí-los a não expor na internet fotografias nem vídeos 

pessoais, que podem vir a ser usados em fotomontagem 

maldosas; 

Monitorar os sites acessados por meio do histórico do 

navegador. É melhor fazer isso sempre na frente da 

criança, deixando claro que essa é uma iniciativa em prol da 

segurança; 

Instalar programas que controlam o acesso a determinados 

sites, se julgar necessário; 



Dizer ao filho que, caso seja vitima de agressão on-line, ele 

deverá relatar o fato à família e denunciá-la ao site; 

Esclarecer que a internet não é um território sem lei e que 

jovem pode ser responsabilizado judicialmente caso poste 

corrtentário ou e-mail agressivos. 

Este é um processo de intervenção e acompanhamento. 

Portanto, independentizar não é liberar, nem tão somente permitir, 

como também não significa satisfazer desejos para não frustrar. 

Acima de tudo, independentizar significa dar o suporte emocional 

necessário para a tomada de decisões. 

Significaacompanhar, amparar, liberar, sim, com responsabilidade 

e, quando necessário, intervir. 

E este viés faz parte deste recorte em nosso painel. 

Acompanhar com responsabilidade nossos filhos nos grupos 

de convivência, que não implica, necessariamente, presença física, é 

atuar para a independência por meio dos preceitos formativos culturais 

e valorativos. Tarefa fácil? Em hipótese alguma! 

Quando em 2006, em nosso quadragésimo terceiro congresso, 

com 	o 	tema: 	Desafios 	da 	Família: Autonomia, 	Competência, 

Solidariedade", a Escola de Pais já nos lembrava de como trabalhar 

questões precoces de adultecência. Base para a estruturação de 

personalidades. 

Falava-nos das dimensões das competências dos pais, que se 

circunscreve exatamente na co-responsabilidade participativa (como 

nos fala Mussaki, 2004 - em seu livro Metacompetência), porque 

educar para a cidadania é uma tarefa de mão dupla. 

E quando, ainda, no ano seguinte, 2007, 	no quadragésimo 

quarto congresso, trouxe o tema: "Valores que permanecem, valores 
o  

que amanhecem", permitiu-nos identificar que o fundamental para o o 
processo de um salutar desenvolvimento do filho-cidadão são, sim, os 

valores que nós passamos, sejam por atitudes, sejam pela oralidade. 

E sao estes valores que no momento em que nosso filho precisa 
z 

tomar uma decisão junto aos seus grupos de convivência, possa dar a 



resposta por tudo que os pais tentaram lhes passar: fumo ou não fumo 

o craque que está me sendo oferecido?; bebo ou não bebo isto que 

está me sendo oferecido?; fico ou não fico neste carro onde o motorista, 

amigo meu, que me deu uma carona, e que está semialcoolizado estará 

me conduzindo pelas perigosas rodovias?; entro ou não entro nesta 

briga que está se formando na discoteca? E assim sucessivamente. 

Vejam, queridos amigosl 

Valores que permanecem, valores que amanhecem... Pode-se 

dizer que este é o melhor dos acompanhamentos que podemos fazer 

aos nossos filhos junto aos grupos de sua convivência: estabelecer 

valores de segurança, autonomia, solidariedade, amor-próprio, dentre 

outros, desde a mais tenra idade. 

Em que momento nosso filho passa a assimilar tais valores? 

Quem nos responde esta questão é nosso saudoso Haim Grunspun, 

que ainda teve tempo de nos deixar um legado com sua obra de 2006, 

intitulada: Criando Filhos Vitoriosos: Quando e Como Promover a 

Resiiência e ele resgata, a partir de um profundo estudo, as bases 

teóricas da ligação entre a mãe e o bebê intrauterino, ajudando a 

criança a desenvolver o self e uma identidade. O vínculo mãe-bebê tem 

sido descrito como crucial para a sobrevivência e o desenvolvimento 

da criança. E, desde o momento em que nasce, naquelas experiências 

mais singelas e significativas de apego e vínculo, é que vão se 

escrevendo o porvir deste filho. 

Concentrados nessa dimensão filosófica do vir a ser num futuro 

próximo é que não podemos perder de vista a importância do afeto, da 

valorização, do elogio, do reconhecimento às atitudes quando estamos 

às voltas com as fases distintivas e significativas de nossos meninos, 

que exige de nós condutas firmes, conscientes e valorativas, o que nos 

permite aproximarmos mais de nossos filhos para que saibamos deles 

por onde andam e com quem andam. 

Em 2008, mais uma vez, a Escola de País veio nos provocar 

com outro tema contundente: "Pais e Filhos: Prevenir ou Remediar?". 



É na busca da resposta a esta pergunta, que encontramos 

mais elementos que embasam este painel, quanto ao recorte sobre o 

acompanhamento do filho em seus grupos de convivência. 

Não nos enganemos que as recomendações diárias que fazemos 

aos cuidados necessários farão efeito por conta tão somente daquele 

momento em que dizemos: filho, vê se cuida; veja bem com quem 

vai sair; esteja atento aos amigos de seus amigos; não chegue muito 

tarde; não pegue carona com desconhecidos; não tome bebida que te 

oferecem de forma repentina e assim sucessivamente. 

Tratam-se 	de 	lembretes 	muito 	importantes, 	mas 	não 	nos 

esqueçamos de que estas recomendações fazem parte apenas de 

uma partícula do processo formativo. Lembrar é importante, mas o 

fundamental é educar. E educação é intervenção; é acompanhamento; 

é presença; é afeto; é relacionamento e fundamentalmente é diálogo, 

muito diálogo e mais diálogo, e o resultado de toda esta mistura, 

chamar-se-á: paternagem e maternagem, que se resumem no amor 

de pai e amor de mãe. 

Em uma matéria recente da revista Isto É, do mês de abril, uma 

reportagem me chamou a atenção: 

Duas 	hebiatras 	americanas 	(médicas 	especializadas 	em 

adolescência) nos lembram que, de fato: "A adolescência é, sem dúvida, 

a fase 	mais temida" pelos pais , pois se vincula a um momento de í'\J 

transição, quando nossos filhos começam a se descobrir adultos, sentem 

vergonha, questionam, desafiam e se afastam... 

Reunindo 	as 	principais 	descobertas 	científicas 	sobre 	o 

funcionamento cerebral do jovem de 10 a 19 anos, dizem as médicas 

hebiatras que "nessa fase, o jovem ganha 50% de seu peso de ' 

adulto, torna-se capaz de se reproduzir e experimenta um enorme 

desenvolvimento cerebral". 

Explicam as pesquisadoras, que a área cerebral que controla 

impulsos só amadurece na idade adulta. Além disso, o jovem se coloca 

em situações arriscadas em nome da aceitação social. 8 

A presidente 	da Associação 	Brasileira 	de 	Psicopedagogia, 

Quézia Bombonatto, afirma que os adolescentes "sabem dos males, 



mas fumam, bebem e usam drogas para impressionar os colegas e 

não serem excluídos do grupo". Diz ela: "Nesse sentido, cabe uma 

orientação para que eles, ainda sem estofo para enfrentar pressões 

sociais, fortaleçam a sua personalidade." 

Afirmam, ainda, as hebriatas: "Tudo isso, ao mesmo tempo em 

que descobre a paixão, a amizade e a vida profissional". 

Avelocidade dessas transformações contribui para a insegurança 

paterna. "Esse desenvolvimento é caracterizado pela falta de sincronia. 

E que apesar de eles crescerem de tamanho, têm os lados cognitivos 

imaturos", afirmam as hebiatras. 

Em dois quadros bem ilustrativos, as autoras apresentam 

manifestações de comportamentos que já estivemos discutindo neste 

auditório em outros congressos. 

Dizem as autoras que, embora pareçam estar sempre contra 

os pais, é a eles que os jovens recorrem quando precisam falar de 

assuntos sérios e delicados. 

Sabemos que nossos filhos, desde o momento que passam a 

estabelecer relações sociais fora dos "muros" familiares, constroem 

uma rede de relações ao seu tempo e ao seu modo, com características 

próprias - sejam interpessoais ou virtuais, todas tem um selo de 

fidelização ao grupo, com significado de pertencimento onde se criam 

vínculos. 

E a nós, pais, cabe o contínuo e ininterrupto acompanhamento, 

dosando sob medida todos os cuidados possíveis; dando a eles a 

certeza de que somos parceiros, somos, acima de tudo, seus pais. 
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cada pessoa é uma série de personagens dentro de si, ao 

mesmo tempo. 

-Quem eu penso que sou? 

- Quem os outros pensam que eu sou? 

- O que eu penso que os outros pensam que eu sou? 

Isto 	constitui 	um 	conjunto 	de sentimentos 	que formam 	a 

identidade, sem que nenhuma das três possibilidades anteriores, 

possam definir a realidade da pessoa. 

A construção da identidade sexual ou da identidade de gênero 

é feita por um longo e complexo processo que se inicia três gerações 

antes do nascimento, pois as influências transgeracionais que definem 

a masculinidade e a feminilidade têm origem na ancestralidade familiar 

e social, tendo a ver com crenças, expectativas, estereótipos e pressões 

sociais, que, ao mesmo tempo em que se transmitem ao longo das 

gerações, sofrem constantes mutações, influenciando a identidade de 

cada um. 
o 

Quando concebidos e se define a primeira etapa da construção 

da identidade sexual, que é o primeiro degrau chamado de definição 

cromossômica do embrião, já existe uma carga psicossocial e familiar 

a respeito do novo ser em formação. 

A segunda fase na caminhada para a constituição, ainda na 

vida intrauterina, é o sexo genético, onde, se os gens presentes nos 

cromossomos forem para o desenvolvimento feminino, o embrião 



desenvolverá gônadas femininas 'ovários". Se os gens presentes são 

para o desenvolvimento masculino, determinarão biologicamente o 

aparecimento de gônadas masculinas, testículos. 

O terceiro passo na construção da identidade, que ainda é de 

cunho biológico e se processa na vida intrauterina, é o desenvolvimento 

do aparelho genital masculino, se as gônadas desenvolvidas forem 

testículos; ou aparelho genital feminino, se as gônadas forem ovários. 

Há que se salientar que a matriz humana, na fase fetal é sempre 

feminina, e o que mudará o seu caminho é a presença ou não do 

hormônio masculino. 

A presença dos genitais externos, estimulados pelas gônadas, 

é que vai definir, ao nascer, se seremos chamados de meninos ou 

meninas, masculino ou feminino. Os novos métodos que a medicina 

proporciona pela ultrassonografia, permitem muito cedo identificar 

qual a genitália do feto, num período muito precoce da gestação, 

modificando e muito, já na vida intrauterina, esta relação que os 

pais e familiares passam a estabelecer com este novo ser, quatro 

a cinco meses antes do nascimento, e, obviamente, há influências 

psicossociais mais intensas sobre o bebê, do que antigamente. Esta 

fase é fundamentalmente determinada pelos hormônios liberados 

CD 	pelas gônadas, quando o bebê nasce; uma vez denominado menino 

C\J 	ou menina, a isto é chamado de sexo do nascimento. 

Ao ser feito o registro de nascimento, por uma necessidade 
o legal, é feita uma denominação de sexo da pessoa, se masculina ou 
o 

feminina, ao que se denomina de sexo legal, que é o sexo pelo qual se 

é registrado. Até esta etapa, a influência básica é biológica, com uma 

carga ambiental que é transgeracional, mas que é mais forte de acordo 

com o momento cultural em que cada um nasceu. 

Menino ou menina, ao nascer, todos os adultos que nos rodeiam, 

desde os mais próximos até os mais distantes, terão expectativas, ideais, 
.g 	conceitos, a respeito de quem nós deveremos ser, de como deveremos 

nos coniportar, que atitudes e comportamentos deveremos adotar, 

. 	e todas essas pessoas influenciarão o desenvolvimento de valores, 
o 

comportamentos da nossa sexualidade, ao que denominaremos de 



sexo de criação. O sexo de criação é o que influenciará sobremaneira a 

construção da identidade sexual, que está intimamente ligada ao sexo 

genético e gonádico, não podendo ser vista, mas pode ser inferida, 

diferentemente do papel sexual. 

A identidade sexual é um conteúdo interno, subjetivo, ao qual 

os outros não têm acesso. É o fundamento da saúde emocional do 

ser humano. É o que cada um sente enquanto homem e enquanto 

mulher. É exteriorizado no papel sexual que cada um vivencia. A 

identidade sexual começa a ser construída muito cedo e em torno 

de 2 anos, o núcleo de base de identidade sexual está basicamente 

fechado. 

A identidade sexual não é inata, mas uma construção que 

acontece numa relação social do indivíduo como meio. Cada um nasce 

com um potencial para ser homem ou mulher, e com um potencial 

de uma sexualidade plena ou não. Quando fechado o núcleo básico, 

não se consegue a reversão e, se isso ocorrer, haverá conflito de 

identidade. Quando o bebê nasce tem uma janela aberta para receber 

as influências ambientais e, ao se fechar, algumas vezes, muito tarde, 

não se deve tentar abri-lo, pois isso traz 	o risco de criar aleijões 

emocionais, com conflito de identidade sexual. 

De acordo com a identidade construída, com as expectativas 

socioculturais, o ser humano cresce aprendendo a desempenhar 

papéis estereotipados, de acordo com o contexto sociocultural vigente. 

Por sua vez, a identidade de gênero é algo permanente, que não se 

modifica por estereótipos, mas do ponto de vista social, a criança 

precisa aprender quais os comportamentos que combinam com o seu 

gênero. 
o 

Esta construção se faz em três etapas: 

- Identidade de gênero seria a capacidade que a criança 

adquire de nomear seu próprio sexo e o de outras pessoas, ocorrendo o 
por volta de 2 a 3 anos de idade. 

- Estabilidade de gênero é uma compreensão de que a criança 

irá permanecer com o mesmo gênero por toda a vida. Isso ocorre por 

volta de 4 anos de idade. 



- Constância do gênero é o reconhecimento de que alguém 

permanecerá com o mesmo gênero, mesmo que pareça ter mudado 

(por exemplo, por vestir roupas diferentes). Isto pode levar até os 6 

anos de idade. 

Segundo Robert J. Stoler, a definição do gênero nuclear é 

determinada por vários fatores: 

Uma força biológica na vida fetal que é genética. 

A designação do sexo de nascimento, cuja mensagem dos 

genitais externos, hoje também deve ser repensada a partir 

da identificação do sexo na vida intrauterina. 

Influência incessante e intensa das atitudes dos pais, 

especialmente das mães e as interpretações por parte do 

bebê, especialmente nos 3 primeiros anos. 

Fenômenos biopsiquicossociais: são efeitos pós-natais 

precoces, causados por padrões socioculturais e familiares 

no manejo do bebê. 

S. Desenvolvimento do ego corporal que tem muito a ver com a 

forma como o bebê é tocado, é tratado e percebido. 

00 	
O papel sexual, por sua vez, tem a ver com componentes 

C\J 	cognitivos e comportamentais. A criança precisa aprender e 

- 	compreender o que é próprio ou normal para cada gênero e adequar o 

seu comportamento com essas normas. 

Com quem as crianças irão aprender e de que forma 

adquirirão a capacidade de compreender sobre o seu papel na 

vivência da sua sexualidade? 

Não há dúvidas de que os pais, especialmente a mãe, são a 

grande fonte de inspiração para a construção da sexualidade dos 

: 	filhos. Não nos enganemos, imaginando que os seres humanos se 
o desenvolvem de forma fragmentada. Todos os aspectos da construção 

da pessoa humana se desenvolvem simultaneamente, cada um com 

sua janela, mas de forma geral, simultâneos, e dependem de um 

cuidado básico. Ninguém desenvolve problemas específicos na área 



da sexualidade. Seguramente adultos que têm dificuldades com a sua 

sexualidade, os terão também em outras áreas, afins ou não. 

Partindo de um princípio no qual acreditamos, que a 

sexualidade humana só pode ser vivenciada em plenitude, quando 

associada a vínculos afetivos e amorosos entre os parceiros, fica 

bem evidente a necessidade de uma preocupação dos pais com a 

construção afetiva sem a qual jamais se tornarão parceiros sexuais 

capazes de experienciar uma sexualidade saudável. A linguagem 

sexual é, acima de tudo, uma linguagem não verbal. Portanto, não 

serão as palavras que ajudarão os filhos a construir uma sexualidade 

saudável... Isso dependerá de outras formas de comunicação, 

principalmente da tatilidade, do silencioso e poderoso exemplo e da 

forma como os pais, marido e mulher vivenciam e experienciam a 

sexualidade. 

Além do aprendizado da convivência, com envolvimento afetivo, 

há a necessidade do treinamento para a capacidade de estabelecer 

vínculos afetivos consistentes com outros seres humanos que garantem 

a estabilidade das relações. 

Há necessidade de construir uma autoconfiança e uma 

autoestima que permitirão uma entrega tão necessária para a boa 

vivência da sexualidade, sem medo de perder-se ou de ser devorado. 

Todas essas construções, os pais devem saber que não são processos 

tão simples. 

Segundo Ashley Montagu, no seu livro Tocar, página 200 

A verdadeira linguagem do sexo é fundamentalmente não 

verbal. Nossas palavras-imagens são imitações pobres das 

profundas e intrincadas sensações que experimentamos 

em nosso íntimo. Incertos quanto ao tocar ser uma forma de 

compartilhar experiências com outros, permitimos a nossos 

temores e incômodos que limitassem as ricas possibilidades da 

comunicação não verbal. A expressividade sexual tem um poder 

que a maioria das pessoas está começando a explorar. 



o 

o 

o  

A relação sexual é uma situação em que dois seres humanos 

têm o maior envolvimento da pele, pois devem considerar que mesmo 

os órgãos genitais são estruturas cobertas por pele. 

"O caminho pavimentado da crença, pelo toque e pela visão, 

conduz o mais diretamente até o coração humano e ao recinto da 

mente" (Lucretius - 60 aC.) 

Desde os primeiros anos de vida, 

Não muito tempo depois daquela primeira vez 

Em que, ainda bebê, na interação do toque 

Mantinha silenciosos diálogos com o coração de minha mãe, 

Tentei mostrar os meios 

Pelos quais esta sensibilidade infantil 

Inalienável direito de nascimento de nosso ser, 

Em mim era 

Magnificada e mantida. 

(Wi/Iiam Wordsworth, The Prelude 1850) 

Considerando que os primeiros meses após o nascimento são 

uma continuação direta do estado intrauterino, há uma necessidade 

de manter um contato corporal intimo com a mãe para que sejam 

satisfeitas as exigências dos sentidos cinestésico e muscular. Carregar 

bebê no colo com segurança, amamentá-lo com intervalos regulares, 

que seja embalado a acariciado, que falem com ele, que o tranquilizem, 

são necessidades que todos têm ao nascer. 

Há várias circunstâncias que apontam a rapidez com que um 

bebê reage à ausência de contato reagindo imediatamente com susto 
e com choro. 

"Bebês privados de seu contato corporal costumeiro com a mãe 

podem acabar desenvolvendo uma profunda depressão, com falta de 

apetite, definhamento e até marasmo, levando-os à morte". 

O mais significativo dos contatos afetivos que o bebê tem logo 
ao nascer , é a primeira mamada, que é considerada a primeira relação 

sexual humana, 0 estímulo do seio provocado pela sucção do bebê 



promove uma liberação de oxitocina, hormônio sexual que medeia 

o prazer das relações que envolvem sexualidade. Este hormônio é 

também o grande responsável pela contração uterina no trabalho de 

parto e no pós-parto, bem como as contrações vaginais que ocorrem 

no orgasmo feminino. 

Antes de falarmos em apego, período de inatividade alerta, 

Ashley Montagu, já em 1971, afirmava que ao amamentar o bebê ao 

seio, este produz na mãe uma intensificação de sua maternidade, 

de seu prazer de cuidar do filho, o que serve psicologicamente para 

consolidar o vínculo entre ela e a sua criança, e afirmava que isto 

deveria ocorrer nos primeiros minutos após o parto. 

O fato de a mãe segurar o filho no colo, aconchegá-lo e acariciá-

lo tem um significativo papel no desenvolvimento subsequente da sua 

sexualidade. Crianças que foram inadequadamente levadas ao colo e 

pouco acariciadas, na adolescência e na idade adulta, sofrerão de uma 

carência afetiva profunda desse tipo de atenção, tendo dificuldades 

em estabelecer relações corporais com outras pessoas. 

O que todos devemos perceber é que, ao mesmo tempo em 

que estamos construindo a afetividade, também estamos cuidando e 

construindo as bases que garantirão suas futuras relações, ou seja, a 

capacidade de estabelecer vínculos afetivos profundos e duradouros 

sem os quais a sexualidade não tem sentido humano. 

Afetividade e apego, eis as duas condições fundamentais 

necessárias ao ser humano e que precisam ser desenvolvidas e 

estimuladas desde o início, para que o ser humano seja capaz de 

vivenciar sua sexualidade de forma mais plena. Mais tarde, quando 

mais crescidos, quando a sexualidade desabrochar, a vida a dois 

seguramente exigirá outras qualidades e comportamentos que também 

serão importantes na sua vivência sexual madura. 

Intimidade - esta é, sem dúvida, uma das primeiras exigências 

que a sexualidade humana espera e com certeza exige dos seus 

praticantes. A intimidade não será ensinada para jovens adultos 

através de regras, de discursos e muito menos imposição. As 

primeiras experiências de intimidade ocorrem entre mãe e filho quando 



da amamentação e inúmeras outras circunstâncias que envolvem 

proximidade e exclusividade entre ambos. Segundo Lawrence Fank, 

O fato é de que, em nossas discussões sobre o desenvolvimento 

da personalidade de crianças e sua sexualidade, temos dado 

tão pouca atenção às experiências cutâneas e táteis vividas 

pelo bebê. Como todos os mamíferos jovens que são lambidos, 

cheirados, aconchegados e mantidos na proximidade da mãe, os 

bebês humanos têm uma necessidade aparentemente parecida 

de contatos prôximos, tapinhas carinhosos e de carícias, de 

tranquilizações que os acalmem e recuperem seu equilíbrio 

quando se sentirem magoados, assustados ou zangados. 

Essa sensibilidade tátil é intensa especialmente nos genitais. As 

carícias se tornam asformas principais de intimidade e de manifestações 

de afeto, acompanhadas de palavras de tonalidade apropriadas. 

Todos os contatos físicos tornam-se significativos e coloridos pela 

emoção. Após a infância, há um período de latência onde as crianças 

demonstram uma diminuição do interesse por contatos físicos, que 

retorna inicialmente como interesse e logo em seguida como uma 

intensa necessidade na adolescência. 

A intimidade também será ensinada quando o par conjugal 

preserva seus momentos íntimos dos quais seus filhos são excluídos 
o 	

e com o tempo irão entender seus significados. Intimidade se ensina 

nos lares onde as fronteiras são respeitadas, bem como o território de 

cada um e de cada subsistema. Cada um tem seu quarto, sua cama, e 

há lugares para adultos e para crianças. A intimidade é uma condição 

imprescindível para vivência sexual humana, juntamente com outros 

atributos, entre eles, a exclusividade. 

Privacidade - Com estas afirmações entramos em outro valor 

importante da sexualidade que é a privacidade. Nós, pais, devemos ser 

os modelos para nossos filhos, dos limites que a intimidade deve ter, 

o 
	ou seja, que tipo de carícias, gestos e diálogos, um par afetivo pode ter 

publicamente, e o que deve ser reservado para a esfera da intimidade 



privada. Muito mais do que a perda do limite da privacidade, parte 

dos nossos adolescentes exagera para um verdadeiro exibicionismo, 

expondo-se publicamente, sem o mínimo pudor, nos mais variados 

ambientes e numa infinidade de performances sexuais. 

Segundo Lia Luft, numa crônica da revista Veja, maio de 2010, 

cujo título é "O sexo triste dos jovens', 

se possível enterrava numa cova funda, fazia de conta que não 

existia: o sexo (ou o simulacro do sexo) sem encanto, sem afeto, 

sem tesão, o sexo triste ao qual são coagidos pré-adolescentes, 

quase crianças, em famílias de classe média e alta. Essas que 

pensamos estar menos expostas às crueldades da vida. Talvez 

eles não precisem comer lixo, correr das balas dos bandidos, su- 

portar brutalidades e incestos, tanto quanto os mais desvalidos. 

Seu mal vem sob outro pretexto: o de ser moderno e livre, ser 

aceito na tribo, causar admiração ou inveja. O impensável ocorre 

muitas vezes em festinhas nas quais se servem bebidas alcoóli- 

cas (que elas tomam, ou pagariam mico diante das amigas, e com 

essa desculpa convencem os pais confusos), não há nenhum 

adulto por perto (seria outro mico, e assim elas chantageiam os 

pais omissos), e ninguém imaginaria o que iria rolar. Nestas oca- 

siões podem rolar coisas assombrosas sob o signo da falta de 

informação, autoridade e ação paternas. Nem sempre, mas acon- 

tece. Crianças bêbadas no chão de banheiros de clubes chiques, 

adultos cuidando para não sujar o sapato no vômito, não são no- 

vidades (ambulância na porta porque algumas dessas meninas 

ou meninos passam mal de verdade). Quantas meninas consigo ' 

beijar na boca numa festinha dessas? Em quantos meninos con- 

sigo fazer sexo oral? Sexo que vai congelando as emoções ou 

traz uma doença venérea, quem sabe uma absurda gravidez - in- 

terrompida num aborto de sérias consequências nessa idade, ou 

mantida numa criança que vai parir outra criança. 

Roubaram a sexualidade desses meninos. Não deixaram tesao 
z 
2 

nem emoção, mas uma espécie de agoniado espanto nessas 



criaturas inexperientes que descobrem seu corpo da pior 

maneira ou aprendem a ignorá-lo, estimuladas ou coagidas por 

incredulidade ou fragilidade familiar, pelo bombardeio de temas 

escatológicos que nos assola na tevê e na internet, com cenas 

grotescas, gracejos grosseiros em torno do assunto - valores 

e pudor, palavras hoje tão arcaicas. Efeitos da pressão de uma 

sociedade imbecilizada pela ordem geral de que ser moderno é 

liberar-se cada vez mais, sem saber que dessa forma, mais nos 

aprisionamos. Precisamos estar na crista da onda em tudo, tão 

longe ainda da nossa vida adulta: sendo as mais gostosas e os 

mais espertos, desprezando os professores e iludindo os pais, 

sendo melancolicamente precoces em algumas coisas e tão 

infantilizados e ignorantes em outras, nisso incluindo o nosso 

próprio corpo, emoções, saúde e vitalidade. É difícil, mas a 

gente precisaria inventar um movimento consciente, cuidadoso, 

responsável, contra essa onda sombria que quer transformar 

nossas crianças em duendes pornográficos, deixando feias 

cicatrizes e fechando-lhes boa parte do caminho do crescimento 

e do aprendizado amoroso. 

Fidelidade - o amor sexual é um amor exclusivo. Manter-se fiel 

CO 	exclusivo dentro de uma relação é um comportamento, um valor que 

não está ao alcance de todas as pessoas, pois precisam elas serem 

- 	preparadas, treinadas, ensinadas e dedicarem-se o tempo todo. O 

maior e fundamental ensinamento vem do exemplo dos PAIS. 

A infidelidade é o principal elemento disrruptor das famílias, 

é a experiência mais temida e devastadora em um casamento. É a 

justificativa mais aceita para o divárcio. Sobre ela existem alciuns 

mitos: 
'o 
o 

o 
todas as pessoas são infiéis; esse é um comportamento 

normal e esperado; 

os casos fazem bem a você; podem inclusive fazer reviver 

um casamento; 



o infiel certamente não "ama" o caso; 

o affa/r deve ser mais sex/do que o cônjuge; 

o caso é culpa do traído que deve ter falhado ao infiel; 

o melhor comportamento na descoberta do caso é fingir não 

saber; 

se acontece um caso, o casamento deve terminar em 

divórcio. 

A fidelidade dá uma unidade a vidas que, de outra forma, se 

estilhaçariam em milhares de impressões fugazes (Milan 

Kundera). 

A fidelidade é uma decisão e parece não ocorrer naturalmente. 

Nem sempre estamos inclinados a ser fiéis, mas é a cabeça que deve 

decidir o que os genitais irão fazer e não o inverso. "Seria tão perigoso 

deixar que seus genitais conduzissem o seu casamento, quanto deixar 

que eles conduzissem o seu carro. É necessário decidir quem é o 

chefe", e isso nós devemos passar para os nossos filhos. 

Honestidade - é um valor central na intimidade. Mesmo uma 

pequena mentira pode ser devastadora no relacionamento. Não existe 

nenhuma verdade que seja tão destruidora como qualquer mentira, 

portanto, ser honesto com o seu parceiro é uma forma de viver melhor 

e ensinar aos jovens a importância que este valor desempenha na sua 

sexualidade. 

Revele suas imperfeições humanas em casa, para ampliar sua 

intimidade, ser melhor compreendido e amado. De qualquer maneira, 

provavelmente você não seria venerado por sua perfeição, desta forma ' 
não se perde nada. 

Não queira ser o vencedor, é impossível ter razão e ser casado 

ao mesmo tempo. 

Ética sexual - a ética na sexualidade não difere da ética utili- 

zada em outras situações da vida e dos relacionamentos humanos. 8 
Como a sexualidade e uma vivencia, intima, exclusiva e singular, e 

z 
será baseada em 	princípios básicos que levam em conta o diálogo 



sexual, as fantasias, a criatividade, o respeito, o bom humor, a dispo-

nibilidade, a concessão e, principalmente, o comum acordo. 

Segundo Charboneau, no livro Amor e Liberdade, 

todos os atos de amor, todas as carícias, quaisquer que 

sejam, quando aceitas de comum acordo, são perfeitamente 

legítimas. Os esposos podem, com toda a liberdade, segundo 

as inclinações de seu coração, inventar os caminhos que os 

conduzirão à felicidade sexual. 

Trata-se de descobrir como o amor conjugal pode se expressar 

da melhor forma possível e para a maior satisfação de ambos. Para 

aqueles que se deram um ao outro no casamento, a união conjugal só 

tem um limite: o amor". 

A nós, adultos, cabe não desviar os olhos, mas trabalhar na 

esperança, de que um dia nossos adolescentes conheçam o 

sexo com ternura (Lia Luft). 

E eles só conseguirão, se nós, pais, formos os modelos que 

eles tanto necessitam, procurando viver da melhor forma possível a 

nossa sexualidade. 
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