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APRESENTAÇÃO 
, 

Ecom muito orgulho que apresentamos a vocês, nossos leitores, 
amigos e associados, um livro, que acreditamos, irá despertar 
em todos; o desejo de aprimorar os conhecimentos e refletirmos 

com mais profundidade sobre o tema quando sabemos das dificul-
dades por que passa a família para administrar os seus desafios. 

Um grande trabalho sem sombra de dúvida, contou com a ex-
periência do conselho de educadores, quando da escolha do tema —A 
família administrando seus desafios e, com o conhecimento e a ousa-
dia dos conferencistas, que colocaram suas "almas", no desenvolvi-
mento de cada trabalho. Aos membros do Conselho de Educadores e 
aos conferencistas, nossos agradecimentos e gratidão. 

Entretanto, para que este 480. Congresso Nacional viesse a 
acontecer conforme o sucesso pretendido teria que contar com a pre-
sença, colaboração e participação dos associados da EPB. O convite 
foi feito e prontamente atendido pelos nossos associados que de norte 
a sul do país acorreram a São Paulo para prestigiar o evento. 

A eles, nossos sinceros agradecimentos. 
Estendemos também nossos agradecimentos aos Diretores da 

Executiva Nacional que não mediram esforços para o que propuseram 
fazer em prol de todos, bem como, também, aqueles que direta ou in-
diretamente contribuíram para a realização enriquecedora do presente 
Congresso. 

E finalmente queremos agradecer ao bondoso Deus que foi sem 
dúvida a razão do acontecimento maior, que veio beneficiar a todos 
nós. 

Darlene Luzia Pereira da Silva e Onildo Alves da Silva 
Diretoria Executiva Nacional 

Casal Presidente 



Escola de Pais do Brasil 

SUMÁRIO 

11 	NOVOS DESAFIOS DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA 
Pe. Edenio ValIe 

25 GENTE NOVA PARA UMA NOVA FAMÍLIA 
Maria Tereza Maldonado 

31 A CONSTRUÇÃO DOS LAÇOS FAMILIARES 
Edilamar Terezinha Carvalho 

43 O AMOR E O DESAMOR NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS 
Jean Khater Filho 

49 OS CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE DO JOVEM 
FRENTE AO HIV 
Ilham EI Maerrawi 

59 A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE EM NOVAS FAMÍLIAS 
Ora. Maria Rita DAngelo Seixas 

75 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REALIDADE: QUE REALI-
DADE? 
CélioAlves de Oliveira 

81 O PODER DA COMUNICAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS 
Thereza Bianchi e Carlos Bianchi Jr. 

93 MUDANÇAS NA FAMÍLIA—O QUE É E O QUE PODE VIRA 
SER 
Djalma Falcão 



107 A RESPONSABILIDADE JURÍDICA DA FAMÍLIA E DO ESTADO 
PELA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
Regina Lustre Azevedo Gabriele 

125 EDUCAR PARA ESCOLHA, LIBERDADE E DISCERNIMENTO 
Sandra Betti 

131 EDUCAR PARAA SOLIDARIEDADE, RESPEITO E DIGNIDADE 
Francisco Xavier Medeiros Vieira 

139 EDUCAR PARAA ESPIRITUALIDADE 
Helena Maria Siqueira Sigaud 

151 QUE MUNDO VAMOS DEIXAR PARANOSSOS FILHOS? 
Frei Almir Ribeiro Guimarães 



"O verdadeiro gnfIman compra 2pmpre f rêq exempiareg de cada livro: um para 
ler, outro para 9uardar na eafante e o último para dar de preenfa" 

(Mário Quinfana) 



NOVOS DESAFIOS DA FAMÍLIA 
CONTEMPORÂNEA 

PE. EDENIO VALLE 



sempre uma linha de continuidade entre nossos Congressos Há 
Nacionais. Essa linha costura por dentro as reflexões que 
vamos tecendo pouco a pouco, atentos ao que se passa fora e 

dentro de nossas casas. Há certos temas que voltam sempre de novo 
uma vez que, afinal de contas, os desafios pequenos ou grandes que 
a família enfrenta são recorrentes. Vejamos como essa continuidade 
acontece, por exemplo, em nossos dois últimos Congressos, os de 
2010 e de 2011. Entre eles há um nexo: o sentido e os objetivos do 
tema do Congresso deste ano, 2011, centrado na administração dos 
desafios que a família enfrenta atualmente, dão sequência ao que 
discutíamos no Congresso de 2010, quando refletimos sobre a família 
enquanto Um sonho possível. Vejamos isto mais de perto. 

1.Sonhar versus administrar: uma tensão necessária? 
1. Em 2010 a EPB queria nos lembrar que a família, para se 

manter em um equilíbrio saudável nunca deve se deixar sufocar pelo 
peso dos desafios e dificuldades: ela precisa continuar sonhando, 
mesmo quando o bicho pega. Sim, sonhar é preciso, sim, sonhar é 
"possível". 	É verdade que a família continua sendo assediada por 
inúmeros ataques externos e internos. Muitos de nós aprendemos a 
lidar melhor com o impacto desses problemas, mas cada uma das 
perturbações de nossas rotinas pode provocar problemas dificuldade 
dos mais diversos tipos dentro de nossas casas. Mas é exatamente 
então que ela deve saber transformar-se em um lugar de sonhos o 
para poder ser um lugar de respostas inteligentes aos desafios que 
enfrenta. Em termos bem simples: manter a capacidade de sonhar 
é fundamental para o enfrentamento bem sucedido ao que vemos 
acontecer na sociedade e no mundo com repercussões menores ou o 
maiores para dentro de nossas casas. 

O Congresso de 2010, ao falar em "sonho", não estava falando 
em fantasias ilusórias ou em fuga da realidade. É verdade que também 
os pais constroem por vezes sonhos fantasiosos que estão longe de 
um reconhecimento sereno dos prós e contras do que aspiramos e 
sonhamos. O sonho verdadeiramente humano é sim "utópico", isto é, 
ele ainda não se concretizou. Na imagem de Tomás Morus, o inglês 
que inventou este termo, utopia significa literalmente "a terra que 
não existe", mas que precisa ser construída para que sobrevivamos 



com dignidade. Portanto, é uma coisa muito distinta de uma tentativa 
irrealista de ocultar e negar a realidade. 

Consciente de que existem desafios, uma família utápica decide 
e atua seus passos e medidas pelo que é possível e necessário fazer. 
Mas o faz com o coração e não apenas com a inteligência. Não existe 
uma espiritualidade nem uma concepção da educação familiar, sem 
essa capacidade tão típica do ser humano, em especial se e quando 
ela é alimentada pela fé. De todos os lugares onde aprendemos a 
crer e a criar em nós um horizonte de esperança, de sentido e de 
confiança no futuro nenhum é tão importante quanto nossas famílias, 
por pequenas e frágeis que possam ser. 

2. É na sequência do acima dito que o Conselho de Educadores 
da EPB arquitetou o tema deste seu presente 48° Congresso Nacional. 
No centro de nossas atenções estarão dois sub-temas: um é o dos 
desafios enquanto tais e o outro é o da melhor maneira de administrar 
estes desafios. 

O primeiro sub-tema (os desafios da família) nem de longe é 
novo em nossos Congressos. Interessante é que a palavra desafio 
enquanto tal aparece explicitamente só em um de nossos muitos 
Congressos. No entanto, pergunto: que outras coisas fizeram ao longo 
desses muitos Congressos, Seminários e Círculos senão discutir os 

ca desafios que uma família encontra quando quer educar bem seus filhos 
e evitar preventivamente que eles percam os valores que julgamos 
essenciais para a sua e nossa realização? 

O segundo sub-tema do titulo é que me parece ser novo. Ele 
é influência da época em que vivemos; marcada pelo planejamento, 
pela técnica, pela avaliação e, quando útil, pela correção dos rumos. 
Para quem é formado segundo a mente hoje dominante tem como 
certo que os desafios devem ser transformados em metas e que 
precisam ser corretamente administrados para encontrarem suas 
devidas respostas. Assim pensam as comissões de especialistas 

o que, por exemplo, desde a solidão do Planalto, pensam em preparar 
a próxima Copa do Mundo em 2014. Se houver tecnologia e gestão, 
se houver espírito de empreendedorismo do Governo e da iniciativa 
privada, tudo funcionará na Copa Mundial segundo manda o figurino. 

o Ora, em educação, especialmente quando se trata de nós e de nossos 



filhos - isto é, de gente de carne e osso, é preciso ir mais devagar com 
andor. 

Talvez a palavra "administrar" até possa ser mal entendida. 
Porque a mantivemos, então, no título do Congresso? A razão pela 
qual a mantivemos é que achamos que, embora a EPB seja um lugar 
pedagógico, isto é um lugar voltado para a convivência e a transmissão 
de valores - através da relação pessoa a pessoa e em clima de 
respeito ao amadurecimento -- de todos e de cada um, ela não pode 
prescindir em nossos dias de uma boa administração do que acontece 
dentro dela e em torno a ela. Por mais que ela esteja votada para 
dentro de si mesma, ela não é um casulo ou um porco espinho e, sim, 
uma unidade viva dentro de um todo maior e com ele em interação 
de troca. Também a família pode se beneficiar com reflexões que 
visam soluções práticas e eficientes e precisa, igualmente, de uma 
visão critica do que acontece no mundo em torno mais do que de 
teses que não nos são de pouca ou nenhuma valia na hora do agir. 
Nos pais somo pessoas práticas e nossos problemas costumam ser 
eminentemente práticos e diretos. 

Daí a necessidade de aprender a administrar seus desafios. O 
conceito de administração de que falamos aqui é muito mais sutil do 
que o ensinado nos MBAs que se multiplica em cursos rápidos de 
preparação para o trabalho administrativo e a gestão de negócios. 
Relaciona-se, em primeiro lugar, com processos e compromissos que O 

se dão entre seres humanos. Deve por essa razão levar em contra as 
necessidades próprias a pessoas unidas por laços do amor e do sangue 
- realidades que não são objeto de planificações. Mais, por outro, 
sabe que a complexidade e pluralidade do mundo em que vivemos o 
são tamanha que há de planejar, organizar e administrar inúmeros 
aspectos da vida familiar se quisermos garantir um clima positivo no 
âmbito das decisões e encaminhamentos a serem tomados ante os 
desafios intra-inter-e-extra familiares que podem sobrevir mesmo em 
famílias bem educadas. 

Os desafios que irão sendo apontados nos painéis, palestras e 
grupos de interesse do presente Congresso se inserem exatamente 
nessa linha de objetivos cuja meta principal é a de despertar nos pais 
educadores uma maior consciência da necessidade de aprender a 



administrar apropriadamente os desafios que vão emergindo ( aqui 
um know how adequado se faz imprescindível ) e de ter a sabedoria 
e prudência pedagógica necessárias para aplicar este conhecimento 
prático no amadurecimento humano e bem estar de sua própria 
família. Um know how que seja ao mesmo tempo sábio: é disto que 
precisamos hoje para estar à altura dos desafios. 

II. Qual o desafio de fundo para a educação familiar? 
Perguntemo-nos, agora, qual o problema ou desafio que está 

na raiz da instabilidade que constatamos frequentemente na família 
educadora, apesar de sua força e importância do papel que ela continua 
tendo na sociedade. Será que o acontecido com a família nos últimos 
100 anos representa um desmentido da hipótese dos socióiogos e 
filósofos que no século passado anunciavam o fracasso institucional 
da família, sufocado pela avalanche de mudanças acontecidas nos 
comportamentos, expectativas e costumes referentes ao matrimônio, 
à sexualidade e á educação dos filhos? Será que, por mais que 
tenha hoje que partilhar suas abrangentes funções do passado com 
outras indispensáveis instituições auxiliares (que, aliás, por vezes 
mais atrapalham do que auxiliam), a família detém ainda funçôes 
que podemos considerar como sendo insubstituíveis para o equilíbrio 
social e o amadurecimento qualitativo da humanidade e das pessoas? 

2 	Para responder a essa pergunta há que distinguir dois aspectos 
o 

que são em parte antagônicos, embora não contraditórios. São 
elementos que provocam uma tensão quase permanente nos problemas 
que a família enfrenta enquanto micro-comunidade educativa, situada 
em meio a um sem número de influências e pressões. Eis as razões 
de fundo para tanto: 

1. 	Uma razão muito fundamental tem a ver com a 
natureza mesma do processo que conduziu ao paulatino surgimento 
do que hoje chamamos de família, uma realidade que não se pode 
considerar como sendo unívoca em todas as épocas e culturas. 

o Enquanto instituição social ela é produto de uma evolução histórica 
lenta e complicada. Foram modeladas e alteradas inúmeras vezes 
em função de sua primeira finalidade: a de criar um ambiente de 
segurança para os clãs familiares, o que se tornou possível devido 

o ao surgimento de uma progressiva regulamentação das atribuições, 



funções e relacionamentos entre homem e mulher, entre pais e filhos. 
Os estudos de etnológicos e antropológicos nos mostraram como 
são antigos e como são complexos os processos que levaram à 
constituição dos núcleos familiares pelo sangue e pela religião. Há 
alguns milhares de anos, na bacia do Mediterrâneo, um dos principais 
pilares de sustentação do grupo familiar passou a ser o compromisso 
e a solidariedade de grupos tribais afins (grupos de parentesco) 
passassem a assumir a responsabilidade pela garantia do bem estar 
e proteção da prole e pela direito de herança. É sobre essa base que, 
na tradição judaico-cristã, os cônjuges passaram a ver no matrimônio 
algo de sagrado cujo bom êxito exigia a bênção de Deus (Amarás pai 
e mãe"). Olhando desde essa perspectiva a família é uma realidade 
estável, seja biológica, seja cultural e religiosamente. Ela passou a ter 
muita força, entendida que era como a base indispensável ao processo 
de transmissão do saber dos patriarcas e matriarcas, de geração em 
geração, às crianças e adolescentes em seu processo de tornarem-se 
adultos. 

II. 	Mas há que considerar outro aspecto da realidade 
familiar: o da sua relativa fragilidade. As transformações que se deram 
especialmente ao longo dos últimos séculos desestruturaram as 
formas mais tradicionais de organização da família, pondo em cheque 
várias (não todas!) das atribuições e funções que tradições milenares co 

lhe haviam conferido. Disto falamos inúmeras vezes em nossos 
Congressos, referindo-nos mais às famílias que hoje constituem as 
chamadas classes médias e menos às oriundas dos sistemas sociais 
subalternos da sociedade brasileira do passado. Há quem pense que 

exercício dos papéis familiares (dos pais como dos filhos) eram o 
mais claro e quiçá mais fáceis de serem exercidos no passado que no 
presente, mas já existe certa concordância no afirmar que o avanço 
hoje globalizado das sociedades de consumo, plurais, urbanas e pós- 
industriais, não significaram o 	desaparecimento da família. Não é 
difícil perceber que certos vaticínios agourentos sobre o seu inexorável 
futuro representavam um erro no atacado, mesmo quando acertavam 
no varejo. Por exemplo, quando descreveram e analisaram o que 
acontece no plano dos costumes e valores culturais (entram aqui, a 
sexualidade, a relação homem-mulher e a família). Haja vista o que 



diz Zigmunt Bauman sobre a liquefação da sociedade e da cultura em 
geral na pós-modernidade. 

No jogo entre essas duas forças (uma de origem atávica e quase 
biológica e outra fruto de um lento desenvolvimento social, cultural e 
religioso) é que se situam as tensões da vida familiar assim como a 
vemos no Brasil de hoje. É nessa confluência que se situa um dos 
nichos dos quais brotam muitos dos desafios a que aludiremos no 
presente Congresso. 

Quando falamos em desafios da educação familiar nossa 
tendência é a de reduzir o problema apenas ao que vemos acontecer 
em nossa própria família, vizinhança ou cidade. A televisão nos mostra 
cada noite que o problema é mais vasto, mas conservamos nossa 
dificuldade em colocá-lo em seu devido lugar que é o da sociedade 
como um todo. Os desafios educacionais da família não se identificam 
com os problemas que enfrentamos no dia a dia da educação de nossos 
filhos. É, contudo, normal e útil partir das dificuldades e decisões que 
precisamos tomar dentro de nossa casa. Mas, ao mesmo tempo, 
há que situar e coriectar essas preocupações caseiras com o que 
estamos vendo acontecer de modo massivo e público nas decisões 

co 	e encaminhamentos que estão sendo dados a questões básicas para 
futuro da família no Brasil. Cito alguns exemplos, todos eles tirados 

dos jornais desta semana: 
Um, o mais doloroso e o politicamente menos aceitável, é o 

espetáculo oferecido pelo que se convencionou chamar de cracolândia. 
Nas principais capitais brasileira, com destaque para São Paulo, a TV 
nos mostra uma interminável procissão de jovens caminhando como 
zumbis pelas ruas do centro velho da capital paulista, totalmente 

' 	subjugados pela droga e controlados pelos traficantes. Não é o 
mesmo fenômeno que acontece nos morros do Rio de Janeiro e ao 
qual a polícia pacificadora tenta dar uma resposta (é capaz? Podemos 
delegar a ela tal missão quase impossível?). Na cracolândia o que 
assistimos é a autodestruiçâo de jovens e mesmo crianças, excluídos 
de qualquer participação social. A decadência dessa situação atinge o 
extremo da degradação humana e social. É fácil imaginar o cortejo de 
comportamentos destrutivos que o crack produz, entre outros o crime, 

o a morte e a entrega total e sem retorno ao vício. Perguntemo-nos: 



acaso não têm ou não tiveram eles pais e mães? Não têm famílias? 
Qual o porquê dessa omissão coletiva - inclusive nossa -- em relação 
a essa multidão de noias e zumbis? 

Um segundo dado preocupante e de sérias repercussões na vida 
pública e no direito é a recente decisão - unânime por sinal!- do Supremo 
Tribunal Federal a respeito da união estável entre homossexuais de 
ambos os sexos. O que resultará de medidas promulgadas assim sem 
mais, como essas? Não sabemos, mas são sobejas as razões para 
que nos preocuparmos com relação às famílias daí resultantes, em 
especial com as crianças possivelmente adotadas ou geradas em seu 
seio. 

Nestes dias, em Brasília, vinte mil evangélicos protestaram 
contra essas e outras medidas que passam pelo Supremo e transitam 
no Congresso. Por razões políticas a deputada que havia proposto 

projeto de lei sobre a homofobia retirou o seu projeto temeroso da 
reação organizada de grupos religiosos. Mas o assunto continua de 
pé e é amplamente discutido na grande mídia. Merece uma discussão 
séria 	no âmbito de 	movimentos familiares 	conscientes de sua 
responsabilidade social e política. 

III. Que funções familiares continuam imprescindíveis na 
educação hoje? 

Ante tal panorama há que se perguntar se a família perdeu suas CO 

funções em sociedades como a nossa; ou, então, para organizações 
como a EPB, se a família consciente não teria encaminhamentos e 
medidas a propor, com mais conhecimento de causa do que outras 
instâncias que podem estar tomando decisões sem conhecimento cn 
de causa, sob pressão política e desde normas abstratas que o 
desconhecem o que se passa no recesso de uma família que lida com 
desafios penosos e de difícil solução. cn  

A tal respeito quero indicar três pontos que me parecem 
relevantes e que precisam ser reafirmados com força e lucidez na 
conjuntura hoje vivida no Brasil: 

1. 	Há que afirmar a absoluta e imprescindível necessidade 
das funções de humanização que cabem à família e não podem ser 
devidamente substituidas por nenhuma outra instituição. Para firmar e 
afirmar isto é importante ter presente que a função pedagógica e social 



da família tem, ontem como hoje, uma característica que provém da 
perenidade paradoxal que a família continua demonstrando mesmo 
após um século de verdadeiras trombadas e acusações. Por débil 
e ameaçada que se veja ela permanece sendo a principal força 
socializadora de que a humanidade dispõe. Regimes políticos que a 
solaparam (o melhor exemplo é o da Rússia soviética estatizante e 
atéia) fracassaram redondamente. 

Sem o dinamismo personalizador da família os seres 
humanos caminham em direção para o caos afetivo e caem em um 
individualismo que os isola em cracolândias psicológicas onde cada 
um só vivenda os efeitos narcóticos do fechamento sobre si. O amor 
e o respeito e incentivo que só a família propicia é o ingrediente 
indispensável para que a humanização dos filhos possa acontecer. 
Há que se recordar, porém, que o amor não deve ser concebido 
de maneira idealizada. O amor conjugal e aos filhos, segundo uma 
teóloga que atua no Brasil, Christiane E. Blank precisa reconhecer 
que existe nele algo de contraditório que ela batizou com o nome 
de "princípio anárquico". O que ela quer dizer com isto? Quer dizer 
que o amor conjugal e aos filhos não é aquela coisa direitinha e bem 
alinhada que sabe de antemão qual a ordem correta a ser seguida. 
O amor familiar, como todo e qualquer amor, está sujeito a chuvas 
e trovoadas. Pode se transformar até em seu oposto, gerando raiva, 

o 
ciúme, frieza e ódio. Por isto ele é anárquico e paradoxal. Mas, ao 
mesmo tempo, como se lê na Biblia, o amor é mais forte que a morte. 
E - coisa importantíssima na educação familiar - ele dispõe de uma 

' 	capacidade generativa própria, ou seja, ele é capaz de renascer, uma 
vez alcançado um nível razoável de consistência e amadurecimento. 

Em terceiro lugar, não podemos nunca esquecer que a 
família que educa é ela mesma o sujeito ativo dos comportamentos, 
valores e metas que se propõe. Em outros termos, ela recebe e sofre 
as influências externas de seu meio cultural e dos ambientes que 
frequenta, mas não perde sua capacidade de passá-las pelo crivo de 
uma critica criativa da qual é a própria unidade familiar (isto é, os pais 
com seus filhos, em diálogo com outras famílias amigas, com suas 
igrejas, escolas, colegas de profissão, etc.) que tem a última palavra 

o enquanto sujeito responsável. 



Essa é a razão porque neste 480. Congresso - como também 
nos que o antecederam - os conferencistas, painelistas e explicitadores 
dos grupos de interesse, tentarão encaminhar suas reflexões através 
de três caminhos que sempre temos presentes em nossa EPB: 

1. 	O de uma informação sobre os valores e princípios 
filosóficos e religiosos que fundamentam nossa proposta de uma 
família educadora à altura dos desafios de hoje; 

O de uma tentativa de mapeamento e explicitação de 
alguns dos desafios hoje especialmente agudos e preocupantes; 

O de uma apresentação de orientações e dicas que 
possam nos conduzir a uma prática pedagógica mais adequada à 
realidade da família contemporânea e às necessidades de nossos 
filhos nas várias etapas de seu crescimento. 

II. Pontos de iluminação para o enfrentamento dos desafios 
atuais 

O enfrentamento de desafios supõe clareza sobre os critérios 
que aplicamos no discernimento sobre o que devemos fazer. Na EPB 
sempre temos insistido em alguns pontos essenciais: 

1. 	O mais fundamental na educação familiar é estar 
sempre orientado para a pessoa assim como ela de fato é, com seus 
limites e suas potencialidades, mas sempre crendo e apostando no 
melhor. m 

cn 

Mas, ao mesmo tempo, é preciso saber que a sociedade 
e a cultura de hoje apresenta perigos e pode neutralizar e mesmo 
destruir os valores que contam, estejam eles despontando (sendo 
novos, portanto) ou vindo eles desde tempos muito antigos, como a 
responsabilidade, o altruísmo, o respeito, o espírito de solidariedade, o 
a confiança, a gratidão, o afeto generoso, etc.; 

Pais educadores 	precisam ter consciência 	de que 
educam seus filhos e filhas para a vida e para o mundo. Preocupam- 
se por isto em paulatinamente sair do pequeno círculo das relações o  

familiares para integrar seus filhos na sociedade e nos grupos que o  

frequentam, mas certos de que há um lugar no mundo onde serão 
sempre acolhidos como são; 

O destino de cada ser humano depende em larga parte 
do equilíbrio afetivo- emocional e da visão de mundo que recebeu em 



sua própria casa; que a vida emocional. Valores religiosos profundos, 
ética e senso de responsabilidade social e política aprende-se em 
casa; 

V.Quem vence o desafio de fazer os filhos crescerem 
equilibradamente dentro do lar, acompanhando-os passo a passo em 
sua evolução (também quando vacilam ou erram) pode estar seguro 
de que os preparou para a vida e não para eles próprios. Saberão por 
própria conta vencer os desafios que também eles um dia terão que 
enfrentar; 

VI. 	Hoje - época marcada pela secularização, o 
individualismo, a confusão e o pluralismo de valores culturais, políticos 
e filosóficos - a base espiritual e religiosa da futura geração irá depender 
muito do que os filhos — sejam eles crianças, adolescentes ou jovens 
adultos — irão aprender (ou não irão aprender) no modo de crer, viver 
e agir de seus pais. E isto mesmo depois da morte! 

Conclusão 
O modo de conclusão levanta uma pergunta: onde exatamente 

devemos na EPB situar à questão da boa administração dos desafios, 
tensões e conflitos que toda família pode, em grau maior ou menor, 
enfrentar? 

Respondo com uma citação da excelente reflexão pedagógica 
co de um dos membros de nossa Seccional de Curitiba, João Batista 
o 

Athanasio [1], ao falar sobre o desafio de administrar limites. Para ele 
os pais devem em sua ação educativa buscar sempre um equilíbrio 
entre dois pratos de uma só e mesma balança: o prato do "amor" 
e o prato da "segurança". Este é o binômio que, segundo ele, volta o o sempre de novo nos Seminários, Congressos Revisões e artigos de 

' 	nossa Escola de Pais. E ele acrescenta que "se o prato' em que está 
"amor" pesar mais que o da "segurança", corre-se o risco de criar 

delinquentes. E se o "prato" em que está à segurança for o único 
considerado, criam-se paradoxalmente pessoas inseguras, arredias, 

o tímida e candidatas às psicoses depressivas (...) ai, então, instalam-se 
OS DESAFIOS". 

Muito perspicaz e concreta a pequena frase com que se encerra 
parágrafo acima citado. É para ela que quero chamar a atenção 

dos participantes deste Congresso, pois ela representa um critério de 



discernimento para os pais toda vez que precisam "administrar um 
desafio", seja ele do dia a dia, seja ele algo mais excepcional. Cada 
desafio tem o seu lugarzinho e se nós o soubermos localizar bem 
ele encontrará mais facilmente um bom encaminhamento. O que o 
48° Congresso nos quer ensinar é que precisamos aprender a situar 
cada desafio e cada situação nos dois pratos da balança nos quais se 
colocam os prós e os contras de uma decisão bem pensada. O Prof. 
Athanasio menciona dois valores sem dúvida recorrentes em nossas 
discussões da EPB, o amor e a segurança. Eles, seguramente, não 
são os únicos, embora muito essenciais. Há situações nas quais outros 
são os valores em jogo. 

O fundamental é que como pais educadores percebam que 
nunca os valores e critérios que pesam são uma entidade etérea, 
pendurados em "um lugar nenhum" (este o significado verbal da 
palavra 'utopia"). Os desafios que valem à pena estão sempre situados 
em algum lugar concreto, e não nas nuvens da fantasia, mas carecem 
de nossa da capacidade de sonhar e de crer no possível diferente, 
dois ingredientes importantíssimos para uma boa administração das 
dificuldades da vida familiar. 
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muito a este trabalho da EPB. É muito bom que vocês Aprecio 
tenham permanentemente esta oportunidade de trocar ideias e 
aprender cada vez mais. 
Tenho 	estudado 	muito 	os 	recentes 	desenvolvimentos 	da 

neurociência, a qual fala muito da qualidade dos relacionamentos é 
que constroi circuitos neurais desde a criança. O cérebro é plástico e é 
sobre esta plasticidade que se fazem os caminhos e as modificações. 

Há quem diga "eu sou assim mesmo... Todos têm que me 
aguentar". 	Ninguém 	'é 	assim 	mesmo". 	Somos 	dinamicamente 
alterados, formatados, o tempo todo, só depende de estarmos abertos 
para as mudanças. 

As imagens que vocês vêem nesses slides são da diversidade 
que vi em mergulhos na Austrália. 

OBOM CONVÍVIO. O QUE É UMA FAMÍLIA? 
Quais os desafios de cada etapa? O que é possível e viável 

para uma boa convivência? O lar harmônico. 
O que é um lar harmônico? 
Os filhos crescem, os pais envelhecem! A gente ainda está 

vivendo numa sociedade que tem algum preconceito ou discriminação 
entre os idosos, apesar de certos avanços. Isto gera afastamento e 
diferenciação. Nesta ótica o bom convívio fica difícil e, por vezes, se 
perde. 

Por outro lado, os adultos e idosos também têm preconceitos 
contra os jovens, sobre suas ideias, suas músicas, suas roupas. São 
"aborrecentes". 

É precisoaproveitaras oportunidades doconvívio intergeracional. 
Não se pode congelar na eterna meninice. Os pais chamam filhos de o 
40 anos de "crianças". São infantilizados. Ocorre a dificuldade de se 
mover pelo ciclo vital, pela passagem do tempo. Isto empobrece o 
relacionamento, ao invés de enriquecer. 

Às vezes temos ideia que podemos criar uma relação perfeita. 
Mas não é possivel, pois, EM TODAS AS FAMILIAS HÁ MOMENTOS 
DE: Pais x filhos (marido x mulher, etc.) 

As 	brigas 	acontecem 	no 	convivio 	familiar 	e 	devem 	ser 
encarangadas como oportunidades. As desavenças são oportunidades 
de aprender a gerenciar conflitos, de enxergar o que há de comum, de o 



convergente, de semelhanças nas diferenças. Isto é o lado bom do 
conflito. 

Como, então, aproveitar isto? Como oportunidade, como desafio 
para aprender, para treinar a flexibilidade. 

Sempre pergunto para as pessoas qual é a maior dificuldade. 
Tanto pais, quanto filhos respondem que 'meus pais não me escutam!"; 
"meus filhos não me escutam!". Como é isto? Os filhos respondem que, 
logo que começam a emitir uma opinião, são DESQUALIFICADOS, com 

clássico "o que você está dizendo não tem cabimento... é bobagem... 
é besteira". São famílias que estão construindo ilhas de convivência. 
Cada um tem seu quarto e seus aparelhos para trancarem-se em seu 
próprio mundo. Perdem pontes de convivência. Não conversam. 

Ora, o amor não se faz só através de laços de sangue, mas 
também através de compromissos na convivência, de estar, de ajudar, 
de cuidar... Uma solução é a de procurar temas interessantes para a 
troca de ideias e divertirem-se juntos! 

A conversa, a diversão, a troca de ideias, o aprenderem uns 
com os outros é que promove o crescimento. A conversa deve ser 
gerada através da abertura de campos, com atitudes de curiosidade 

co 	uns com os outros. 
O olhar encantado pela diversidade do mundo e das posturas é 

que trará o enriquecimento na convivência humana. Naveguem com 
seus filhos, netos, afilhados... 

Aprendam uns com os outros, sempre. É ponte para alcançar 
vínculos de amor. E a manutenção de vínculos e de parcerias. 

O amor pode ser expresso por pequenos gestos e ações, 
mesmo quando não existe o laço biológico. A construção do convívio 

' 	vem no quotidiano em pequenos gestos que construirão a solidez dos 
vínculos. Um pequeno gesto. Um pequeno comentário que mostre 
que a gente está com a atenção focalizada nela. São momentos que 
devem ser valorizados. Deixar de só criticar. Elogiar é mais valioso. 

o Destacar também e mais o positivo. 
Em quase todas as famílias, há pessoas que se divertem 

infernizando a vida de todos. Inferniza todo mundo. Gosta de fazer 
fofoca, não só na família, mas também no ambiente de trabalho, até, 

o na vizinhança. 



Nós fazemos trilhas em nosso comportamento. Assim, a 
criança que se relaciona bem aprende que será bem sucedida no bom 
trato, no bom convívio. Ora, o comportamento é uma linguagem, os 
sentimentos se transformam uns nos outros. Mas, para isso é preciso 
que as pessoas que convivem reconheçam cada um o lugar do outro 
e o seu na relação, sempre buscando os meios mais agradáveis de 
conviver. O que pode fazer com o grupo para que ninguém fique 
aprisionado num comportamento falho. 

O grupo familiar é um sistema de influências recíprocas. As 
mudanças passam. Cada um contribui, seja para melhorar, seja para 
piorar a qualidade de um convívio. 

O amor pode estar escondido sob camadas de raiva, orgulho, 
intolerância, mágoas e decepções. Às vezes, o amor e a raiva andam 
de mãos dadas. Muitos sentimentos afloram, formando um caldo 
espesso que vai encobrindo o amor. É preciso entender esta gama de 
sentimentos, a fim de fazer a diferença entre o que é e o que não é 
possível expressar. 

Com muita frequência a pessoa está atando atitudes negativas 
e ela mesma não se dá conta do que está acontecendo com ela. 
Quando se consegue atingir territórios, tais como, o da mágoa e do 
abandono, é possível estimular a mudança de comportamento para 
melhor. Isto é muito comum entre pais e ilhós adotivos. "Eu não vou 
gostar... vou endurecer, para não me decepcionar de novo". O outro 
pode ajudar a mudar esta postura, fazendo a boa viagem pelo reino 
dos sentimentos inteirando-se deles. 

Na boa briga é proibido: 
Remexer no baú do passado; o  
Interromper quando o outro está falando; 
Rotular depreciatívamente o outro; 
Gritar, injuriar, falar mal e bater. 

-Na boa briga: 
Ambos conseguem falar e se ouvir, seus pontos e opiniões 

divergentes. 
Ataca-se o problema, não as pessoas, quando a escuta é 

respeitosa. 
Um procura entender o ponto de vista do outro, para poder 



armar consensos. 
QUANDO A RELAÇÃO VAI MAL: 
Veja o que você está fazendo para que fique ruim. 
A tendência geral é a de reclamar, colocar a culpa no outro e 

não analisar as próprias falhas de comportamento. 
Veja o que você pode fazer para melhorar. 
As diferenças de visão e de postura sempre existirão, de modo 

que cabe a cada um pensar no que fazer para MELHORAR. 
Os laços familiares não se dissolvem quando os pais se separam: 

apenas mudam de forma. Muda a sua organização. E difícil quando os 
pais separados se pensam ex-pais e não apenas ex-marido/mulher. 
Passam a falar mal um do outro para os filhos, desesperando-os e 
fazendo sentirem-se extremamente inseguros, sem chão. 

Em muitas familias, o olho que vê as coisas erradas está bem 
aberto, e o olho que vê as coisas boas e bonitas está quase cego. 

Sempre que eu pergunto para as pessoas o que lhes incomoda 
uns nos outros, as respostas não acabam. Mas, sempre que pergunto o 
que há de bom de uns que os outros vêem. O silêncio é constrangedor. 

Pensem no que cada um de vocês pode fazer para modificar 
isso. 

CO 	As pessoas felizes reconhecem e apreciam aquilo que têm. 
70 As infelizes estão sempre se lamentando daquilo que falta. Pais 

e filhos são seres humanos faliveis: não esperem que eles preencham 
todos os seus desejos e necessidades. Ninguém é 100%! Esta 
descoberta da humanidade de cada um, o invés de contribuir para a 
decepção, pode contribuir para o encantamento. 

Em vez de reclamar da vida, aprenda a transformar obstáculos 
em caminhos! Isto é possível e pode ser cultivado no dia a dia. 

Podem me visitar! Vejam meus vídeos no Youtube! 
www.youtube.com/user/Terezamaldonado  
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desta discussão é analisar como se dá o processo Oobjetivo 
de construção dos laços familiares. Para tanto, melhor que 
comecemos por algumas reflexões acerca do tema, como o 

significado dos termos que o constituem: 
Construção - edificação, estruturação, organização [...]. Dá a 

ideia de processo, de continuidade. Portanto, o tema proposto sugere 
que os laços familiares são uma constante na vida do ser humano, 
desde o início até o fim de sua existência. 

Laço - união, vínculo, armadilha, nó que se desata facilmente {. ..]. 
Se os laços familiares respondem pelo sentimento de pertencimento, 
devem favorecer o sentimento de não pertencimento (individuação). 
Nesse sentido, laço indica algo que se pode desfazer, ser refeito. Não é 
algo acabado. A flexibilidade de lidar com as mudanças é que dá saúde 
às relações. O saudável, na família, é que os laços sejam capazes de 
acompanhar o movimento familiar natural (saídas e entradas de outras 
pessoas), bem como lidar com arranjos familiares diferentes. 

Familiar - que diz respeito à família, comum, habitual, conhecido. 
Por ser comum, oferece o risco de banalização das relações familiares 
tornando-as desmerecedoras de qualquer atenção. O risco é a 
repetição automática de crenças e mitos que aprisionam. 

Como as diversas formas de laçosfamiliares são construídas 
ao longo da vida 

A teoria 	sistêmica 	identifica 	a 	família 	como 	um 	sistema 
dinâmico em constante transformação movido por pressões internas, 
representadas por mudanças evolutivas nos seus próprios membros e 
subsistemas, e pressões externas, que dizem respeito às demandas 
sociais próprias da atualidade. Dessa forma, na mesma medida em o 
que a estrutura familiar vai se alterando, os laços familiares vão 
sofrendo modificações num processo adaptativo. Em consequência, o 
relacionamento entre pais e filhos sofre variações no desempenho dos 17 
papéis sociais parentais, de acordo com os diferentes critérios e época, 
que variam de uma saciedade a outra. 	Essa necessidade de poder 
contar com alguém — de manter laços afetivas — como base segura, 
não se limita à infância. Embora nesta fase seja mais evidente, é uma o 
necessidade presente também entre adolescentes e adultos maduros, 
ainda que se expresse segunda as diferentes fases da vida. 



Os laços familiares saudâveis variam conforme a idade dos 
filhos. Se quando a criança é muito pequena, predominam as funções 
de nutrição, proteção e contenção, à medida que cresce e ganha 
autonomia para locomoção e capacidade para atender os próprios 
desejos, o controle e a orientação assumem maior importância. 
Durante a adolescência, as exigências feitas pelos pais começam a 
colidir com os anseios dos filhos quanto à autonomia apropriada à 
idade. Estabelecer laços afetivos, nesta fase, corresponde ao exercício 
de uma autoridade flexível, mais racional, mantida, entretanto, através 
da presença e da participação dos pais na vida do filho. A fase adulta 
dos filhos exige laços familiares modificados, prevalecendo o afeto 
que aproxima, mas não interfere. 

Portanto, laços familiares são padrões transacionais que 
regulam o comportamento dos membros da família e a forma como 
eles interagem entre si. Tais interações definem, dentro do sistema 
familiar, os subsistemas: conjugal, que se refere à relação entre o 
casal; parental, que consiste na relação entre pais e filhos, e fraterno, 
que equivale à relação entre irmãos. Cada subsistema familiar tem 
funções específicas e faz exigências peculiares a seus membros. As 
fronteiras de um subsistema são as regras que definem quem participa 

cn 	e como participa, e têm como função proteger a diferenciação do 
sistema. Segundo Minuchin (1982), para o funcionamento apropriado 

o 
da família, as fronteiras dos subsistemas devem ser nítidas. 

Algumas famílias vivem envolvidas com seus membros, 
girando em torno de si mesmas e com uma excessiva preocupação 
entre os elementos da família. Essas são as famílias emaranhadas 
com fronteiras difusas. Outras famílias desenvolvem fronteiras 

' 	excessivamente rígidas, que dificultam a comunicação e prejudicam 
as funções protetoras entre seus membros. Desta forma, estes 
dois extremos de funcionamento das fronteiras - emaranhamento 
e desligamento - compõem um continuum, no qual a maioria das 
famílias dança, ora de um lado, ora de outro e se fixam num ou noutro 
extremo. 

A importância dos Laços Familiares 
Para Moreno (1997), desde o primeiro momento de vida a 

o criança defronta-se com uma situação inusitada, sem que se disponha 



de algum modelo que represente orientação e direcionamento de atos 
capazes de atender às necessidades essenciais. Os laços familiares 
tornam-se, então, uma necessidade imperiosa na existência da criança. 
Sem alguém que possa identificar e atender suas necessidades e 
emoções, essa criança não poderá sobreviver. Na primeira etapa 
da vida, a pré-verbal, tudo o que ocorre com a criança depende da 
decodificação verbal e emocional que a mãe ou sua substituta fizer. 
É o apoio do ego materno que facilita a organização do ego do bebê. 
Ou seja, inicialmente, a sensação de existir não significa nada, a não 
ser que coexista com outro ser humano, este que ainda não pode ser 
percebido como diferenciado do bebê. 

A natureza das expectativas que uma pessoa aprende a ter e o 
grau de competência para escolhas ao longo da vida desempenham 
um importante papel na determinação dos tipos com quem se associa 
e do modo como a tratam. E essa é uma das principais razões pelas 
quais o padrão dos laços familiares que uma pessoa experimenta 
durante a infância, se reveste de importância tão decisiva para o 
desenvolvimento de sua personalidade. O lugar e as circunstâncias 
precipitantes do desenvolvimento emocional/social do ser humano, 
onde os laços familiares surgem e desenvolvem, são denominados, 
por Moreno, de matriz de identidade. Assim, de acordo com as fases 
evolutivas dentro dessa matriz, e através dos laços familiares, a criança 
vai ganhando consciência de si. Nessas circunstâncias, o bebê passa 
da condição de 'inteiramente sensações", para outra em que pode 
desenvolver a capacidade de ter sentimentos que, de alguma forma, 
correspondem aos sentimentos da mãe que se identifica com o seu 
filho. Portanto, os primeiros cuidadores funcionam como uma espécie o 
de ponte relacional entre a criança e o mundo, sendo essas primeiras 
relações a pedra inaugural da nossa identidade. 

Inicialmente, a criança não tem capacidade de fazer escolhas 
17 

autônomas. A forma como a mãe decodifica suas mensagens 
acaba construindo aquilo que ela será, de acordo, ainda, com seu o 
próprio patrimônio de vivências emocionais. Se na relação mãe-filho 
os interesses não forem coincidentes, isso suscitará um campo de 

o 
tensão angustiante para a criança. Ou seja, se o bebê, que necessita 
se vincular ao outro ser humano para construir suas identificações, 



tiver uma mãe com baixa capacidade afetiva e com uma condição 
emocional/psicológica que não permita que ela interprete e atenda 
à necessidade da criança, tal criança irá se adequar ao que lhe for 
oferecido, considerando tal oferta como sendo o que merece ou o que 
é o certo, em função de sua necessidade de ser aceita, de ser alguém 
na vida da mãe, de construir sua identidade de qualquer forma. Estão 
aí, as bases da qualidade da autoestima do adulto. A autoestima que 
se desenvolve, mesmo de forma subliminar, depende da forma como 
a criança é acolhida e será responsável por um aspecto importante da 
personalidade adulta, que é a capacidade de uma pessoa se orientar 
para escolher os relacionamentos nos quais se possa manter uma 
relação mutuamente gratificante. Assim, na convivência familiar toda 
pessoa cria modelos mentais de vida social que, segundo Munhoz 
(2010), mantêm implícito o que esperar de si próprio, do outro e das 
relações interpessoais. 

De acordo com a compreensão de Nery (2003), as diversas 
formas de comunicação são frequentemente usadas na relação. 
Pessoas que vivem numa relação de intimidade (como as relações 
familiares) desenvolvem, ao longo do tempo, um conteúdo comum ou 
'co-inconsciente", que para cada pessoa tem um significado singular. 
Assim, uma mãe estabelece, com cada filho, um vínculo com dinâmica 
própria, singularidade, que contém uma linguagem única em função de 

o 
trocas inconscientes. Se, nesse processo, os laços familiares forem 
contingentes, oferecerão base para o desenvolvimento emocional 
sem criar amarras que impeçam esse desenvolvimento. 

Os laços familiares contribuem para a formação do caráter o o de uma pessoa ou esse caráter já nasce pronto? 
É incontestável que os laços familiares têm importância 

fundamental na vida do ser humano, pois respondem pelo processo 
de socialização dos filhos, pela transmissão de valores, normas e 
modelos de conduta no sentido de torná-los sujeitos espontâneos e 

o criativos, responsáveis por suas escolhas, tanto no universo familiar 
quanto no grupo social em que vivem. 

Todo sistema racional se fundamenta no emocional. Através da 
observação de ações dos adultos, a criança vai aprendendo a reagir, 

g 	diante de certas circunstâncias, da mesma forma como os outros 



se emocionam e reagem. 	Portanto, as circunstâncias definem as 
emoções com as atitudes correspondentes, mas sempre de acordo 
com o aprendido e aceito como correto diante do outro. Assim, o ser 
humano constrói seu jeito particular de ser na vida e de estabelecer seus 
relacionamentos de acordo com a história de interações vivenciadas, 
dos laços familiares experimentados desde o inicio de sua vida. 

Maturana (1983) afirma, a partir de seus estudos, que o caráter 
não está determinado geneticamente. O que a constituição genética 
de um organismo determina, no momento de sua concepção, é uma 
gama variada de possibilidades de interações com o meio, quando a 
sua história singular vai se realizando nesta ou naquela direção. Dessa 
forma o caráter, expresso como o modo de viver que se desenvolve na 
história relacional de cada um, constitui-se, necessariamente, fora de 
sua dotação genética. 

Talvez assim, possa-se entender que a grande ocorrência de 
comportamentos antissociais entre os jovens, na atualidade, resulta 
das circunstâncias sociais nas quais os pais educam seus filhos, sem 
a intenção de cuidar deles ou não sendo emocionalmente capazes 
de fazê-lo. "Tempo curto": esse é um dos principais males do século 
XXI. A vida nos cobra o tempo todo, o "agir" e não nos deixa espaço 
e tempo para "ser". Nesse sentido, muitos pais estão se desvirtuando 
da missão para se concentrar apenas na ação: ganhar dinheiro para 
dar conforto aos filhos cada vez mais insaciáveis. Não há um culpado, 
mas, é preciso considerar, como já mencionado, a dinâmica familiar de 
relações nas quais esses jovens estruturam o seu caráter. 

De acordo com Munhoz (2010), a afetividade dos laços familiares 
se expressa também pela autoridade que deve existir na relação entre 8 
pais e filhos, reconhecida como legítima por ambas as partes. Isso 
porque, numa relação saudável entre educador e educando, torna- 
se básico o estabelecimento de regras claras e limites adequados. 
Em contrapartida, o que tem ocorrido é que os pais, reconhecendo 
a necessidade de uma nova forma de disciplinarem seus filhos, 
diferentemente 	da 	maneira 	como 	foram 	disciplinados, 	acabam 
sendo demissionários dessas questões. Aos pais cabem as tarefas o 
de transmitir valores e de colocar limites normativos que induzam a 
relações sociais adequadas. 



Como têm ocorrido as relações de autoridade e de poder 
nas famílias contemporâneas? 

Autoridade pressupõe comando e obediência em uma ordem 
hierárquica, excluindo meios externos de coerção. Não se sustenta no 
poder de quem manda, mas na legitimidade da hierarquia reconhecida 
pelos envolvidos. Assim, os pais devem ser símbolo de uma autoridade 
que está institucionalmente investida na família e, dessa forma, ao 
exercitá-la representam a família. Por outro lado, o conceito de poder 
remete ao processo de imposição da vontade de alguém, que permite 

uso da força e da violência, a coerção, a persuasão, mesmo contra 
a resistência do outro. Mesmo que a autoridade e o poder se refiram 
a relações de comando e obediência, o modo como se expressam é 
diferente. Na convivência familiar é comum que pais e filhos procurem, 
em determinados momentos e em circunstâncias específicas, impor 
sua vontade sobre os demais. Segundo Maldonado (1991), os filhos 
são pessoas singulares e, por isso mesmo diferem de seus pais 
numa série de coisas, o que faz com que impasses e conflitos sejam 
inevitáveis. Assim, autoridade e poder manifestam-se sobrepostos 
e entrelaçados na convivência dos laços afetivos, o que exige uma 

co 	delimitação de suas áreas de atuação. lriicialmente, o filho pode se 
CO 	submeter ao poder imposto pelos pais, entretanto, na medida em que 

adquire sua autonomia e assume responsabilidades sobre a própria o 
vida, não há mais espaço para uma autoridade absoluta e total. 

O uso inadequado do poder não conjetura só agressão física. O 
poder é legítimo na relação de pais e filhos, mas o exercício do poder 
de forma exacerbada é prejudicial. Negligência ou superproteção 
traduzem formas de abuso de poder do mais forte sobre o mais fraco 
criando uma relação coisificada com a criança que se vê tratada 
como objeto de satisfação do adulto. Portanto, "Disciplinar é apenas 
isso: criar regras equilibradas de vida e zelar pelo seu cumprimento" 
(Zagury, 2002, p1). 

o Os laços familiares, conforme sugere Munhoz (2010), são 
fortalecidos quando a família se dispõe a criar espaços para discussões 
e diálogos que gerem participação de todos os lados. Deve-se ter 
clareza da necessidade da existência de regras e normas familiares, 

3 	de seu cumprimento e de quais consequências correspondem ao não 



cumprimento das mesmas. É importante dizer que a força daquilo que 
se prega emana da sua vivência. Na família onde o conjunto de regras 
e limites é vivenciado de forma coerente entre pai e mãe, a chance 
da educação bem sucedida dos filhos é significativamente maior. A 
indiferença constrói laços afetivos que enfraquecem o desenvolvimento 
dos filhos. E, de acordo com Cavalcante (2009), vínculos frágeis se 
rompem com muita facilidade, fazendo com que a distância emocional 
conduza as pessoas a tomarem caminhos paralelos que impedem os 
encontros. E, pior do que desviar do caminho é não se dar conta disso. 

Mas, a criança que teve a sorte de os pais a quererem, a criança 
cujos pais se orgulham dela exatamente como ela é, conforme nos diz 
Rogers (1977), essa criança chega à idade adulta com autoconfiança, 
amor próprio, segurança, sentindo-se capaz de superar o que tiver que 
enfrentar. Há pais que gostariam dos filhos "se" eles fossem diferentes, 
"se" eles fossem mais inteligentes, ou "se" fossem melhores, ou "se"... 
Os filhos desses pais terão sempre dificuldades, porque os laços 
familiares não favoreceram o sentimento de aceitação, de importância, 
de 	pertencimerito. 	Nas 	relações 	futuras 	serão 	inseguros, 	não 
confiarão em si e nem nos outros. Portanto, o grau de espontaneidade 
presente na qualidade e estabilidade dos papéis desempenhados nas 
relações primárias responde pelo desenvolvimento de personalidades 
saudáveis ou adoecidas dos filhos, já que a afetividade transmitida 
pelos laços familiares funciona como um motor da conduta humana, 
além de lhe proporcionar sentido, direção e significado. 

A construção de laços familiares saudáveis e adequados 
depende, portanto, muito mais de condições humanas (do emocional 
dos pais e de suas crenças básicas) do que de qualquer conhecimento o 
técnico. O exercicio da maternidade e paternidade implica lutar pela 
vida e bem-estar dos filhos. E, para estar bem, o ser humano precisa cn  

ser olhado, ouvido, tocado física e emocionalmente. De acordo com 
Rogers (1978), quando há manifestações de autêntico e incondicional 
interesse pelo outro acreditando sinceramente em suas capacidades 
(de aprender, de se recuperar) este outro, ao sentir-se aceito e 
compreendido, passa a colaborar abertamente com sua formação ou o 
recuperação. Entretanto, a falta de tempo tem feito com que os pais 
se "escondam" atrás de interesses outros que os impedem de olhar, 



ouvir, tocar e sentir o filho. Se no dia a dia não se priorizarem os filhos, 
se não houver espaço para se compartilharem as descobertas, as 
inseguranças e dúvidas, talvez chegue o momento em que se comece 
a perceber a frieza do cumprimento do filho que se tranca no quarto e 
fica isolado num mundo particular onde os pais não têm acesso. 

Muitas famílias demonstram um afeto predominante que se 
mantém em qualquer situação, independente do conteúdo da crise 
vivenciada ou categoria das questões discutidas. Mas, do desespero 
à indiferença, cada família tem uma maneira própria de manifestar 
afeto. Indício do que é permissível numa família específica, o afeto 
sugere a forma de essa família corresponder às lealdades invisíveis. 
Nagy (1983) afirma ser tal fato decorrente de uma trama de lealdade 
multipessoal, ou seja, uma estrutura de expectativas de um grupo em 
relação às quais todos os membros se comprometem. É a estruturação 
do sistema de obrigações ou lealdades determinada pela história da 
família e dos mitos ou sistema de crenças, que são transmitidos ao 
longo das gerações. O conceito de lealdade tem uma importância 
muito grande para a compreensão das relações familiares ou laços 
afetivos que ela estabelece entre seus membros. Considerando ainda 

pensamento de Nagy (1983), há de se considerar que o marco de 
referência das lealdades familiares está na confiança, no merecimento, 
no comprometimento e na ação, muito mais do que nas funções 
psicológicas de sentir e de conhecer. 

Um filho pode até se sentir pressionado pelas expectativas 
externas, nos diversos grupos sociais dos quais inevitavelmente 

	

' 	participará ao longo de sua vida. Entretanto, espera-se que as 
referências sobre o que é ou não correto, sobre a diferença entre o 
que se quer e o que se pode falem mais alto. Se o adolescente não 
apresenta comportamentos esperados pela família, cabe uma reflexão 
sobre como os laços familiares sedimentaram os valores, os princípios, 
as crenças básicas dessa família. O relacionamento entre as pessoas 

o é uma experiência muito rica e complexa que gera sempre o novo, 
inusitado: não dá para repetir receitas padronizadas: "eu aprendi 

assim, vou fazer o mesmo". Internaliza-se uma forma de ser da família 
ideal e na hora de vivenciar a nova família vem o sofrimento pela 

	

8 	constatação da diferença. Na educação dos filhos, por mais recursos 



que se tenha, sempre haverá momentos em que não se saberá como 
agir, o que fazer. O essencial é manter-se em sintonia com eles e com 
a situação, para agir de forma flexivel e adequada. 

Por isso, a qualidade do encontro pessoal pode ser considerada 
elemento mais significativo para a eficiência dos laços familiares. 

Rogers (1978) afirma que é essa qualidade que determina até 
que ponto se está diante de uma experiência capaz de estimular o 
desenvolvimento de todos os envolvidos na relação. Ele aponta, 
também, como devem ser os laços familiares numa relação de 
assistência que vise mudanças construtivas ou desenvolvimento, 
reiterando que certas atitudes são determinantes para se conseguir a 
eficiência, tais como: 

Congruência - Quanto mais o cuidador é capaz de ouvir e 
aceitar o que ocorre em seu íntimo, sem medo da complexidade de 
seus sentimentos, maior será o grau de sua autenticidade na relação. 
Ser autêntico não significa expor sempre qualquer sentimento, mas 
conhecer o fluxo de vivência que ocorre no seu intimo e aceitar a 
possibilidade de ser uma pessoa imperfeita. Empatia - É a percepção 
das necessidades do mundo interno de sentidos pessoais e íntimos do 
filho como se fosse seu. Para tanto, é necessário que se tenha uma 
escuta sensível às reais necessidades da criança. 

Consideração positiva - É ter atitude afetuosa, positiva e de 
aceitação diante do filho como ele é, sendo capaz de apreciá-lo como 
pessoa e de se interessar por ele de maneira não possessiva, mas 
como sujeito com potencialidades a serem desenvolvidas dentro de 
suas possibilidades. Remete a uma relação com base na liberdade, 
não para se fazer o que quer, mas, para ser como puder. De acordo o 
com o mesmo autor, trata-se de uma apreciação não valorativa na 
relação. 

Considerando que a família não é uma totalidade homogênea, 
mas um universo de relações diferenciadas, para cumprir sua missão, 
os pais precisam acreditar que podem fazer diferença na vida de seus 
filhos. No processo educativo dos filhos é preciso que se empenhe 
na construção para não ter que restaurar. Acredita-se, então, que o 
exercício dos laços familiares - afetividade e disciplina - seja capaz 
de contribuir para que os filhos assimilem a condição de "sujeitos de 



direitos" e, na mesma medida, de "sujeitos de deveres", na família e 
na sociedade. Para tanto, espera-se que os laços afetivos familiares 
sejam capazes de prover os filhos de recursos que favoreçam o 
princípio da autonomia e da competência para discernir, julgar e 
escolher, fundamentando-se na noção de limites pessoais e no sentido 
do "outro". 

A pessoa é o que aprende sempre! A vida está em contínuo 
movimento e proporciona oportunidades de se construir uma nova 
história. Compartilhar sentimentos por meio dos laços familiares é 
levar o outro a experimentar como verdade maior: "Estarei com você 
onde quer que você esteja. Aceito você, apesar de... SER DIFERENTE 
DE MIM". 



O AMOR E O DESAMOR NA EDUCAÇÃO 
DOS FILHOS 

JEAN KHATER FILHO 
Membro do Conselho de Educadores 



O
amor acompanha a humanidade desde sempre, e é o que os 
antropólogos chamam de "universal", ou seja, está presente 
em todas as culturas. Mas as formas que ele assumiu ao longo 

do tempo mudaram, e muito. 
Essas variações contam uma incrível história de quem somos 

nós. 
No 	Congresso 	Internacional 	Psicossocial 	Jurídico 	Vínculos 

Afetivos na Contemporaneidade: "O olhar do Direito e da Psicologia" 
apresentado pela Professora Dra.Ana Maria F. Zampieri, para reflexão: 

"Somos a Sociedade Mais Complexa dos Seres Vivos Podemos 
Criar, Acalentar, Educar e Formar Nossa Prole. E, ao mesmo tempo, 
Agredir, Humilhar, Destruir,Abusare Mataressa mesma Descendência." 

Por incrível que possa parecer, o "Lar" tem sido considerado o 
lugar mais violento do mundo. 

O segundo círculo da Escola de Pais tem como tema: 
"AMOR 	E 	SEGURANÇA, 	ALICERCES 	DE 	UM 

DESENVOLVIMENTO SADIO", discutimos as necessidades básicas 
e essenciais no processo educativo dos filhos. 

Necessidades do Ser Humano: (Maslow) 
Fisiológicas: alimentação, dormir, frio etc.; 
De segurança: busca de proteção e estabilidade; 
De realização profissional: estudo, trabalho: 
De estima: amar e sermos amados; 
De pertencer: família, escola, igreja, clube; 
As necessidades essenciais a 	nossa felicidade: Amor e 

Segurança, alicerces do desenvolvimento de um ser humano sadio, 
realizado e feliz. Para cada um de nós... 8 

Qual é o significado do "AMOR" na Educação dos nossos 
filhos? 

Será que sabemos amá-los realmente? 
AIém do progresso físico e intelectual dos nossos filhos, 

preocupa-nos também a sua saúde emocional? o  
Que atitudes demonstram este amor? 

Na Escola de Pais aprendemos que: o 
EDUCAR é conduzir, é interferir no processo de crescimento 

e desenvolvimento dos nossos filhos, imprimindo-lhes uma direção: 



"amorosamente", para que eles possam desenvolver melhor seus 
poderes de ser mais gente, mais pessoa e aprendam a construir sua 
vida e sua felicidade, fazendo com que cada filho se sinta único e 
importante. 

0 amor é uma forma muito profunda e especial de afeto, dificil 
de ser registrado a não ser nas emoções daqueles que o compartilham. 

A história sempre registra o que se veste, onde se vive, o que 
se come, mas dificilmente como se ama, especialmente a intensidade 
e a forma de amor. (Marques A.H. de Oliveira - 1987 - A sociedade 
medieval portuguesa) 

"Uma sociedade é tão adequada quanto o estado emocional 
dos individuos que a integram." 

Na atualidade: 
O que significa ser pai e mãe? 
Por que ter filhos? 
Para que ter filhos? 
0 que está em crise hoje? 

"É em função das necessidades e dos valores dominantes de 
uma dada sociedade que se determinam os papéis respectivos do 
pai, da mãe e do filho". ( E.Badinter, 1985) 

Elementos importantes para o desenvolvimento afetivo: 
Amar realmente o filho. 

o 
Aceitar incondiciorialmente o filho. 
Respeitar e preservar o seu espaço e limites. 
Forniar vínculos afetivos consistentes: para que o filho possa 

interagir, se apegar e se ligar, e para isso precisamos da: 
Presença concreta de um ser humano. Constância e continuidade 

na presença de quem atende a criança. 
Contato corporal - o Toque. 
Atender às suas necessidades básicas. 

•Ateriçào contínua e dosada compreendendo também as suas 
o limitações. 

Ter tempo para curtir esta fase, que não volta mais. 
Ambiente familiar com Harmonia. 
lmportância do ambiente escolar. 

8 	"A pessoa madura é um dos produtos mais notáveis que 



qualquer sociedade pode produzir. É uma catedral viva, é a obra de 
muitos individuos durante muitos anos' (David W. Plath.) 

Quem foram as três pessoas mais importantes na nossa vida? 
Geralmente colocamos os pais, ou um dos pais, avós ou tios, e 

existe frequentemente a referência à algum professor. 
Recentemente 	a apresentadora de maior sucesso na Tv 

Americana, Oprah Winfrey, 57 anos, pioneira da televisão confessional, 
apresentou sua professora de 4a  série, Mrs. Duncan, elogiando-a 
como a "libertadora de sua infância", que a fez sentir-se valorizada e 
a ajudou a crescer, e que faz uma referência ao amor, dizendo que: 
"amar, é valorizar e aceitar o ser humano, como ele é". 

"O amor dos pais é o alimento mais rico e especial que um filho 
pode ter, e é por ele e com ele que nossos bebês tornam-se adultos 
conscientes. (Roberto Shinyashiki - Pais e Filhos - companheiros de 
viagem). 

O que será que nossos filhos registram de nós? 
Cabe aqui uma reflexão sobre nossas atitudes e modelos que 

demonstramos no nosso dia a dia e que sem dúvida influenciam 
nossos filhos, positivamente ou negativamente. 

Quando falamos de desamor, deparamos com noticias atuais 
onde "bebês ainda recém-nascidos, são abandonados pelos pais, e 
mais recentemente até numa lixeira, como noticiado pela imprensa. rn 

O que leva uma mãe abandonar o filho recém-nascido? 
Ato de desespero; 
0 bebê estaria pior com elas; 
Foram abandonadas pelo companheiro; 
A herança afetiva destas mães: os pais não lhes deram afeto o 

ou não foram capazes de transmitir este afeto. 
Foram maltratadas ou negligenciadas pelos pais. 

Os pais ou companheiros indiferentes ao filho, muitas vezes 
incentivaram o abandono. (Professora. Dra. Lidia Weber e Carolina 
Santos - Universidade Federal Paraná). 

Onde podemos encontrar atitudes que demonstram 'desamor" 
na educação dos filhos? o 

Em determinadas doenças: psicose puerperal; 
-Na gravidez não desejada e Abortos; 



Em lares desfeitos muitas vezes; 
No abandono e, ou maus-tratos aos filhos; 
Nas situações que existem abuso, violências, negligência e 

castigos; 
Nas condições que haja humilhação, exploração e degradação 

humanas; 
-Na alienação parental - (Lei 12.318— 26/08/2010); 
Sexo, drogas e outras mais. 

Em recente publicação na Folha de São Paulo, com o título: 
Raiz da violência, do Dr. Dráuzio Varella - Ilustrada (30/07/2011) 

"Correm mais risco de se tornar violentos, aqueles que 
vivenciam pelo menos uma das seguintes situações: Falta de afeto e 
abusos físicos ou psicológicos na primeira infância; Falta de orientação 
familiar e de imposição de limites na adolescência; Convivência com 
pares envolvidos em atos de violência". 

Mais uma constatação de que o afeto e a segurança são 
essenciais em todas as relações humanas, principalmente aquelas 
entre pais e filhos e imprescindíveis para uma sociedade saudável e 
para preservar a entidade mais sagrada que temos, a nossa família. 

Acreditamos que este pequeno resumo do material apresentado 
no grupo de interesse deste congresso, seja útil para reflexão nos 

eu círculos da Escola de Pais. 

Referência: 
Professora. Ora. Lidia Weber e Carolina Santos - Universidade 

Federal Paraná. 
Folha de São Paulo, com o titulo: Raiz da violência, do Dr. 

Dráuzio Varella - Ilustrada (30/07/2011) 
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epidemia deAids 
Mais de 20% da população brasileira é constituída por crianças A  e adolescentes entre 10 e 19 anos de idade. Dados do 

Ministério da Saúde comprovam que mais de 70% dos casos de AIDS 
correspondem a indivíduos com idade variando entre os 20 e os 39 
anos, sendo que uma parcela considerável desses pacientes contraiu 

vírus na adolescência. 
A distribuição dos casos de AIDS para a faixa etária de 13 a 24 

anos, mostram que a maior concentração de casos se encontra entre 
os indivíduos com o 1° grau completo ou incompleto. 

O Ministério da Saúde estima que, a cada ano 4 milhões de 
jovens tornam-se ativos sexualmente no Brasil. O início precoce da 
vida sexual pode ser considerado um agravante para o comportamento 
de risco frente ao HIV/AIDS. 

Por que os jovens brasileiros estão, cada vez em maior 
número, expostos à infecção pelo HIV/AIDS? 

No inicio da epidemia de AIDS os homossexuais, profissionais 
do sexo e usuários de drogas injetáveis foram considerados como os 
principais grupos de risco para a AIDS, após alguns anos as diretrizes 
e estratégias de prevenção recomendadas consideraram que havia a Cn 

necessidade de mudanças de comportamentos para estes e outros 
segmentos da sociedade como: mulheres, jovens e presos. Esta cn 

análise sobre o controle da epidemia, após algumas décadas, trás para 
reflexão a importância da avaliação dos contextos de vulnerabilidade 
da sociedade em geral, com ênfase para alguns segmentos da rn 

sociedade. 
Mais que uma epidemia, a AIDS é uma pandemia, primeira o 

doença realmente moderna, do mundo dito globalizado, que com 
velocidade enorme atravessa fronteiras, configurando-se como uma 
questão mundial. 

Por que alguns estão mais expostos que outros, ou por que 
para alguns a AIDS é uma ameaça e para outros não? 

A vulnerabilidade é um conjunto de fatores que pode aumentar 
ou diminuir o risco que estamos expostos em todas as situações da 
vida. As possibilidades não são iguais para todas as pessoas, mas 
dependem de determinadas condições e circunstâncias que podem 



agravar; minimizar ou reverter à possibilidade do risco. Todos os 
fatores e situações vivenciadas influenciam diretamente na adoção ou 
não de hábitos e comportamentos saudáveis para a prevenção das 
DST e do HIV/AIDS. 

"A vulnerabilidade ao HIV/AIDS refere-se aos diferentes 
graus e naturezas de suscetibilidade de indivíduos e coletividades 
à infecção, adoecimento e morte pelo HIV, segundo peculiaridades 
formadas pelo conjunto dos aspectos sociais, programáticos [políticas 
públicas] e individuais, que os põem em relação com o problema e 
com os recursos para seu enfrentamento" Ayres JRCM, 2003. 

A epidemia de AIOS trouxe para discussão questões que 
envolvem os contextos sociais, econômicos, educacionais, familiares e 
individuais vivenciados pelos adolescentes e juventude que favorecem 
sua exposição aos riscos das DST. O conceito de vulnerabilidade está 
direcionado para 03 planos: 

No plano individual, a avaliação da vulnerabilidade ocupa-
se, basicamente, dos comportamentos que criam a oportunidade 
de infectar-se e/ou adoecer, nas diversas situações já conhecidas 
de transmissão do HIV (relação sexual, uso de drogas injetáveis, 
transfusão sangüínea e transmissão vertical), mas não podem ser 

LO 	entendidos como decorrência imediata da vontade dos indivíduos, 
e sim relacionam-se ao grau de consciência que estes indivíduos 
têm dos possíveis danos decorrentes de tais comportamentos e ao 
poder de transformação efetiva de comportamentos a partir dessa 
consciência. 

O plano programático refere-se à existência de ações 
institucionais especificamente voltadas para o problema da AIDS, e a 

'? 	vulnerabilidade é apreendida aqui por aspectos como o compromisso 
das autoridades locais com o enfrentamento do problema; coalizão 
interinstitucional e inter-setorial (saúde, educação, bem-estar social, 
trabalho, etc.) para atuação específica; capacidade de resposta e de 

o financiamento adequado e estável dos programas propostos, entre 
outros 

No plano social, a vulnerabilidade vem sendo avaliada através 
de aspectos como acesso à informação; quantidade de recursos 

o destinados à saúde por parte das autoridades e legislação locais; 



acesso e qualidade dos serviços de saúde; aspectos sócio-políticos e 
culturais, como a situação da mulher (menores saláríos, ausência de 
legislações de proteção especifica, exposição à violência, restrições 
de exercício de cidadania, etc.); grau de liberdade de pensamento 
e expressão, sendo tanto maior a vulnerabilidade quanto menor a 
possibilidade de esses sujeitos fazerem-se ouvir nas diversas esferas 
decisórias; grau de prioridade política e econômica dada à saúde; 
condições de bem-estar social, como moradia, escolarização, acesso 
a bens de consumo, entre outros (AYRES, 1997: 3-4). 

No contexto familiar em questão podemos dizer que todos estes 
planos de vulnerabilidade se mesclam e se manifestam na convivência 
familiar. 

No contexto social atual podemos identificar fatores que podem 
interferir na exposição dos jovens frente à sua vulnerabilidade como: 
fragilidade nos valores sociais, 	precocidade da 	atividade sexual, 
gravidez precoce e não planejada, o aumento da ocorrência de 
doenças sexualmente transmissíveis, intensificação do consumo de 
drogas lícitas, acesso e grande oferta de drogas ilícitas. 

Nos contextos familiares atuais podemos identificar: dissolução 
de valores básicos familiares (respeito, responsabilidades), conflito 
entre limites e permissividade (proibir ou liberar - tudo pode ou 
nada pode), novos modelos de família (homo afetivos, produção CO 

independente), indefinição dos papéis de mãe e de pai favorecendo a 
fragilidade nos modelos familiares. 

Nos 	dias 	de 	hoje 	podemos 	ressaltar 	alguns 	fatores 	e 
comportamentos 	da 	sociedade 	que 	reforçam 	os 	contextos 	de 
vulnerabilidade. 

Contextos de Vulnerabilidade em relação à vida sexual dos 
o 

adolescentes 
Erotização da infância; Despreparo inicial para compreender e 

desfrutar da sua sexualidade; sentimento ilusório de proteção e poder 
sobre a vida, minimizando os seus riscos; sentimento de baixa estima; 
manifestação de conflitos emocionais, relacionamentos instáveis com 
a família, amigos e namorados, justamente no momento de cobrança 
e definição do seu papel a ser assumido na vida em sociedade; idolos 
do mundo irreal eleitos como modelos; vulgarização da sexualidade 



feminina, valorização da mulher como objeto sexual; Sexo x 
sexualidade; banalização do afeto; instinto x afetividade/amorozidade; 
precocidade da atividade sexual; transmissão de doenças; aumento 
da taxa de fecundidade na faixa de 15 a 19 anos- gravidez precoce; 
frustração pessoal; rotatividade de relacionamentos; violência sexual 
praticada contra adolescentes, incluindo o abuso sexual e a exploração 
sexual comercial. 

Contextos de Vulnerabilidade ao consumo de drogas 
Estimula-se o apelo às drogas como uma fórmula mágica de 

resolução dos problemas que o homem enfrenta em sua relação com 
meio ambiente e consigo próprio- físico e mental; o consumo de 

drogas se generaliza e se banaliza em todas as camadas sociais 
e faixas etárias; apelo ao consumo de drogas sintéticas em festas; 
ausência de políticas públicas para juventude que propiciem a 
construção de projetos de vida; desenvolvimento econômico desigual 
manutenção da pobreza/condições sócio-econômicas desfavoráveis; 
acesso facilitado - escola, família, grupo social; Influência dos meios 
de comunicação com estimulo ao consumismo. 

Vulnerabilidade individual do jovem frente às drogas 
Curiosidade; Pressão dos iguais/identidade com o grupo; 

Ln 	desejo de fuga da realidade; busca de prazer; busca de algo arriscado 
CO ou excitante; permissividade excessiva- falta de limites; influência do 
o grupo- falta de modelo; pressão do ambiente/ cobranças do mundo 

capitalista/ beleza-sucesso-dinheiro; falta de estrutura familiar; falta de o 
valorização de si mesmo. 

Em relação ao abuso de drogas podemos destacar algumas 
consequências para a saúde do jovem como: dependência; overdose; 
psicopatologias; AIDS e hepatites e outros agravos à saúde. 

É primordial, portanto, promover e fortalecer a participação ativa 
da juventude no processo da sua educação. Um Estado voltado para 
a proteção dos seus jovens cidadãos repousa na adoção de políticas, 
diretrizes e estratégias de Saúde Públicas eficientes e eficazes. 

O advento da epidemia lançou novos desafios no campo da ética, 
impulsionando a reflexão sobre os direitos humanos e a construção de 

o 
uma sociedade mais justa e solidária. A luta contra o preconceito e 

8 	a discriminação de indivíduos, segmentos e grupos sociais constitui 



parte integrante da agenda política de diversos países do mundo. 
Desenvolver ações de prevenção voltadas para esses jovens é 

uma prioridade para o controle da epidemia de AIDS no País. 
Linhas de ação da prevenção 
Os 	adolescentes, 	de 	uma 	maneira 	geral, 	necessitam ter 

conhecimentos 	e 	habilidades 	que 	os 	auxiliem 	na 	adoção 	de 
comportamentos que previnam a infecção das DST e do HIV e o uso 
indevido de drogas. 

Alguns jovens são mais vulneráveis do que outros, pois além 
de vivenciarem as mudanças próprias da idade, ainda se deparam 
com mudanças relacionadas à estrutura familiar e às condições de 
vida, como pobreza, desemprego, baixa escolaridade e violência, 
além da falta de acesso amplo aos serviços de saúde e aos meios de 
prevenção. 

A limitada informação sobre sexualidade, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS e drogas contribui para a vulnerabilidade dos 
jovens. Portanto, é na educação para a saúde que identificamos 
a forma mais eficaz de controle da epidemia, particularmente na 
juventude. 

Afamília tem papel importante na redução da vulnerabilidade 
dos jovens 

Os pais ou familiares devem valorizar as relações familiares e 
os princípios religiosos, através da educação básica e do resgate dos 
valores familiares, adequados à realidade social. 

Estabelecer limites e normas familiares, com unidade de decisão 
na família, procurando coerência entre palavras e ação na educação. 
Neste contexto é importante estabelecer relações de causas e efeitos o 
quanto à postura dos valores familiares. w 

Promover um ambiente saudável, onde o exemplo comece 
pelos pais e pelas tradições familiares, promovendo bons hábitos de 
saúde. 

Apoiar 	os 	filhos 	propiciando 	condições 	para 	enfrentarem o 
os obstáculos, aprenderem com as dificuldades e valorizarem os IR 

pequenos avanços conseguidos é uma tarefa diária e exige atenção 
dos pais. 

Demonstrar o amor pelo filho de forma que se valorize o 



sentimento e a atitude, fortalecendo os valores morais e éticos. 
Encorajar o filho a seguir um bom caminho, mesmo que ele seja 

mais longo. Esta é uma postura que deve durar a vida toda. 
Na Escola de Pais, EDUCAR é conduzir, é interferir no processo 

de crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos, imprimindo-lhes 
uma direção, amorosamente, para que eles possam desenvolver 
melhor sua capacidade de aprender e construir sua vida e sua 
felicidade, fazendo com que cada filho se sinta único e importante. 
No processo de aprendizagem de nossos filhos será inevitável sofrer 
os riscos e as conseqüências de suas ações, porém podemos auxiliar 
para que haja, em cada uma dessas situações, a possibilidade de 
um novo aprendizado que o re-direcione para melhores escolhas e 
caminhos. 
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Há 50 anos, quando a Escola de Pais no Brasil começou, 
trabalhava com as famílias da modernidade, antes da Revolução 
Industrial e Sexual, que aqui chegou 10 anos depois, pois não 

existia a globalização. Nesta época havia hierarquia nas famílias, os 
casamentos duravam (ainda que às vezes na aparência), vivia-se "os 
anos dourados". Nossa missão era esclarecer pais pouco conscientes 
e discutir sobre a dupla moral vigente. 

Daí para cá, o mundo e as famílias mudaram muito. Hoje temos 
outras estruturas familiares a enfrentar, algumas das quais vamos 
debater a seguir, sem que isto signifique o abandono do modelo de 
família nuclear que acreditamos como o mais adequado, mas sem 
querer impor a todos a mesma forma de pensar. 

A Escola de Pais estará hoje disposta e pronta a enfrentar estes 
desafios? Penso que trabalhar tema como a Formação da Identidade 
nas Novas Famílias, é necessário para enfrentar alguns problemas 
atuais, colaborando com os novos pais na educação de seus filhos, 
para uma vida mais digna, feliz e solidaria. 

Identidade 
O Eu, o Self, o Ego, a Identidade, ou a especificidade do sujeito, 

aparece como produto das relações da totalidade do seu ser ( corpo 
e psiquismo ) com o mundo. O homem é um ser que, no convívio 
com outros sujeitos, percebe ou constrói sua própria consciência da 
realidade (física e social), como também a consciência de si como 
sujeito. Assim vai se individualizando e se diferencia dos outros 
sujeitos. 

A Identidade e a Família 
Alguns autores como Moreno 1983 e Minucchin 1982, Bowlby 

(1989) chamam a família de "matriz de identidade". Matriz= molde de 
cunhar, fôrma. A família seria uma fôrma de moldar identidades. 

Esta expressão pode nos levar a duas concepções errôneas: 
1-que o sujeito não participa da formação de sua identidade; 
2- que a família é a única influência que ele recebe para esta 

formação. 



1- A família é chamada de matriz de identidade, porque é a 
primeira instituição social a ter contato com a criança e é o contato 
mais importante dela durante os primeiros anos de vida. Vários autores 
estudaram esta influência: 

Spitz foi um dos autores que estudou as consequências da 
ausência da família nesta etapa da vida da criança e demonstrou 
como pode ser prejudicial à formação de sua identidade. Uma criança 
sem carinho institucionalizada pode morrer de depressão, mesmo 
com toda assistência necessária. 

Furnnis (1993) e outros estudaram os efeitos da violência 
familiar em crianças pequenas, demonstrando os efeitos de uma 
família inadequada em sua formação. 

Mas, a criança não é passiva neste processo e também participa 
com toda sua bagagem genética da construção de sua subjetividade. 

A Família e o Social 
2-A família não vive solta no espaço. Está inserida em um social, 

cujos valores e costumes a influenciam, modificam e são modificados 
por ela, pois é um subsistema que integra um Sistema Social mais 
amplo. A família é diferente em cada contexto social, (família chinesa, 
árabe, judaica, americana, brasileira). A família muda através dos 
tempos. (A família de nossos avôs e a nossa). 

A sociedade industrial urbana, pós-moderna, modificou as 
funções da família: acolhimento, proteção e socialização de seus 
membros. Mas, a família apesar de mudar, conserva ainda suficiente 
continuidade, para que seus filhos não se sintam estrangeiros dentro 
de casa e consigam criar raízes suficientes para crescer e se adaptar, 
constituindo uma identidade diferenciada. 

A experiência da identidade humana é constituída por dois 
aspectos: um sentido de pertencimento e um sentido de separação. A 
família é o local onde estes elementos são misturados. 

O Sentimento de Pertencimento 
Em todas as culturas, a família é que vai dar às crianças o 

seu primeiro sentimento de pertencer a um grupo. Sou Souza e não 
Oliveira. Este sentimento vem do desenvolvimento da sua capacidade 



de adaptação a determinados padrões relacionais, dentro de uma 
estrutura familiar especifica. Toda família tem uma estrutura familiar 
formada pelo conjunto de exigências de relação ou padrões sociais, 
que organiza o seu funcionamento. Os padrões são formas repetidas 
de relacionamento, que estabelecem, como, com quem e quando, 
devemos nos relacionar. Esta organização é apoiada por princípios 
e valores, próprios àquela família. O sentimento de pertencer a esta 
organização forma parte da minha identidade 

Heranças Familiares para a Identidade 
A história familiar precedente serve de base necessária à 

formação da subjetividade da pessoa, que recebe de sua família, não 
só uma herança intergeracional pela identificação com os modelos 
parentais, como também uma herança transgeracional, que consiste 
de vivências traumáticas, de não ditos (segredos), de lutos não 
elaborados e de lembranças positivas de vínculos com antepassados. 
Esta herança + vivências em outras instituições sociais, vão completar 
o arcabouço relacional de cada um, para a formação da Identidade 

O Sentimento de Separação-Individuação 	 o.) 
O sentimento de eu ser separado vai me permitir saber que eu 

sou Paulo Oliveira e não Ester Oliveira que é minha mãe. Nós dois 
pertencemos à família Oliveira, mas temos interesses, necessidades 
diferentes e maneiras diferentes de estarmos no mundo. 'O sentido 
de separação e de individuação ocorre através da participação em 
diferentes subsistemas familiares em diferentes contextos familiares, 
tanto quanto através da participação em grupos extra familiares." 
(Minucchin 1982). 

Resumindo: através da participação em diferentes grupos 
formo minha individualidade, que junto com meu sentimento de 
pertencimento, vai constituir a minha identidade diferenciada. 

A Autoridade Familiar a Autonomia e a Identidade Diferenciada 
Toda família tem uma hierarquia e toda criança, sabe que deve 

obedecer a seus pais. Como a criança e a família crescem juntas, 
a família sabe que sua acomodação às novas necessidades da 



criança vai delimitando novas áreas de autonomia, que permitirão sua 
integração em novos grupos e o desenvolvimento de sua individuação. 
Não se permite a uma criança o que se permite a um adolescente e 
vice versa. 

Família autoritária, violenta ou aglutinada (super protetora) 
não permite à criança a participação em vários grupos ou contextos 
sociais ou dificulta a aceitação e manifestação das suas diferenças, 
o que impede a formação de uma identidade diferenciada. A criança 
permanece indiferenciada, porque não sabe mais o que deve ou pode 
querer ou pelo que se interessar. Eu não sou eu pertenço a... Minha 
mãe é que sabe o que eu quero. 

Identidade Autonomia e Diferenciação. 
Para ter identidade diferenciada, preciso antes de tudo, ter a 

possibilidade de participar de outros grupos, conhecer outros padrões 
de relacionamento, ter possibilidade de querer e escolher. Quando se 
tem a possibilidade de escolher é que se desenvolve a autonomia e 
a possibilidade de ser responsável pelos seus atos. A familia deve 
possibilitar à criança desenvolver sua autonomia gradativamente para 

, 

	

	não exigir dela só aos dezoitos anos, que seja responsável pelos seus 
atos. A responsabilidade não nasce por um ato legal, mas por um 
processo educacional. Dai os pais e a sociedade serem muitas vezes 
injustos ao exigirem responsabilidade de jovens de dezoito ou vinte e 
um anos, que não tiveram a oportunidade de praticar atos de escolha 
em toda sua vida. Ou porque lhes foi dado tudo indiscriminadamente e 
nunca precisaram escolher, ou porque nunca tiveram permissão para 
desejar nada diferente do proposto pelos pais. 

Relacionamento Mãe-criança 
Dito desta forma parece ser suficiente alimentar meu filho, me 

relacionar com ele, dar-lhe um espaço em casa e deixá-lo brincar 
com os amigos, para ele desenvolver uma identidade satisfatória, ser 
autônomo e responsável. Sim é tudo isto, junto com a qualidade da 
relação mãe - bebê. Bowlby (1989) através de pesquisas desenvolveu 
a teoria do apego, que estabelece os diferentes tipos de relacionamento 
mãe criança e as consequências futuras destas relações. 



A Teoria do Apego 
Bowlby (1989) O bebê humano já nasce com a predisposição 

genética para criar laços afetivos com aqueles com quem interage 
na primeira infância. A criança não nasce gostando de alguém, mas 
já nasce pré-programada (através do seu equipamento perceptivo, 
motor e do choro) para buscar aproximação com os seres humanos 
que se relacionam com ela. 

Existem determinantes que apontam para as pessoas com as 
quais as crianças se apegam: 

sensibilidade da pessoa para responder aos sinais do bebe; 
intensidade e natureza das interações sociais da pessoa com a 

criança, enfatizando a importância do prazer mútuo no relacionamento 
para um bom desenvolvimento. 

Apego x Comportamentos de Apego 
É necessário destingir entre apego e comportamento de apego. 
Apego é um sistema comportamental interno que controla a 

propensão estável, para a busca de proximidade da pessoa. É a ligação 
psicológica continuada entre os seres humanos, que permanece 
importante para o seu desenvolvimento como pessoa. 

Comportamentos de apego é toda a forma de comportamento 	co 

que tem como meta a obtenção ou manutenção de proximidade com 
outra pessoa específica e preferida, considerada mais apta a lidar com 
o mundo chamado de objeto de apego. Os Comportamentos de apego 
são intermitentes e podem variar de acordo com as circunstâncias 
próprias do indivíduo e da situação. As experiências que a pessoa o  
teve com seu objeto de apego, durante seus anos de imaturidade 
(bebê, criança e adolescente) são fundamentais, para organizar e cn 
estabelecer seu padrão de comportamento de apego e a formação de 
seus vínculos futuros. 

Desenvolvimento do Apego 
O Desenvolvimento afetivo é intimamente ligado ao 

desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Depende de sua 
maturação e aprendizagem. Até dois meses a criança começa a 



manifestar já uma orientação para as pessoas que cuidam dela, mas 
sem preferência por ninguém. É a interação sócia afetiva dos primeiros 
meses que levará ao apego- vinculo internalizado, que na espécie 
humana aparece a partir dos seis meses. Aos sete meses o bebe já 
procura ativamente uma figura de apego, através da locomoção ou 
sinalização. 

Família e Apego 
Família é um sistema de vínculos afetivos, de laços emocionais. 

É por meio das figuras de apego que as crianças se localizam dentro 
da familia, que são transmitidos os padrões de comunicação, afeto, 
disciplina e valores. A família é o principal espaço onde se dá a 
formação da estrutura psíquica dos seres humanos, sua identidade. 

Aos Três Padrões de Apego 
Foram identificados em uma pesquisa, três padrões de apego 

relacionados aos cuidados familiares e ao afastamento temporário da 
mãe: 

Apego Seguro - enraizado em cuidados confiáveis, sensíveis 
e responsivos às necessidades da criança. As crianças exploram bem 
o ambiente e buscam as mães calorosamente após a sua ausência. 

Apego Ansioso Ambivalente - enraizado em cuidado 
inconsistente. (pais ora disponíveis ora não). As crianças são passivas 
exploram pouco o ambiente e estão sempre ansiosas quanto ao 
paradeiro da mãe e no seu retorno oscilam entre buscar proximidade 
e rejeitá-la. 

Apego Ansioso Evitador - enraizado em frieza, indiferença e 
demonstração de raiva ou agressividade frente ás demandas do bebê. 
As crianças são ora independentes, ora muito ansiosas pela ausência 
da mãe. No retorno da mãe, estas crianças não a procuravam, fingiam 
que não as percebiam ou recusavam contato. Davam impressão de 
frieza e independência. A criança percebia a mãe como indisponível e 
a si mesma, como não merecedora de cuidado. 

Resultado dos Modelos de Apego 
À medida que a criança cresce este padrão de apego vai se 



internalizando. Torna-se uma propriedade da sua personalidade e vai 
se repetindo em todas as relações. A pessoa torna-se cada vez menos 
flexível à mudança deste padrão que passa a constituir seu próprio 
Self e forma dois tipos de modelos relacionais. 

Modelo representacional seguro, pressupõe que o sujeito 
perceba a si próprio como merecedor e capaz de conseguir apoio, 
percebendo o outro como psicologicamente disponível e receptivo. 

Modelo inseguro pressupõe que o sujeito antecipe rejeições ou 
atendimento inconsistente e que tenha baixa autoestima. Pouco valor 
ou eficiência para conseguir apoio, o que reforça seu sentimento de 
ser rejeitado. 

Identidade Sexual 
Alguns perguntarão. Mas e a identidade sexual das crianças, 

quando começa a se formar? Faz parte da estrutura psíquica dos 
seres e se forma junto com ela. A identidade sexual, é inseparável 
da identidade total da criança e como ela, é também constituída na 
relação com as figuras significativas de apego, que já trazem todas as 
influências transgeracionais de suas histórias. Começa a se formar, 
portanto, há três gerações atrás e desde que o casal começa a ter 
fantasias a respeito de seus futuros filhos. 

Poster (1979) diz: Todas as famílias desenvolvem estratégias 
para alimentar a criança, treiná-la a desfazer-se de seus excrementos 
e fazer face á exploração de seus genitais, que vão contribuir para 
a formação do psiquismo infantil. Ao fazer isto, passam padrões 
emocionais que transmitem um conjunto de sentimentos em relação 
ao corpo da criança e à sua aceitação pelo meio. o 

Desde que nasce o bebê é muito sensível ao ambiente e aos 
afetos que o cercam. A atmosfera emocional das relações entre os 
pais e destes com ele próprio são registradas pela memória sensorial. 
As atitudes de afeto conscientes e inconscientes dos pais em relação 
ao bebê interferem na forma como ele construirá uma imagem de si 
mesmo, de seu corpo e da sua sexualidade. Asexualidade é transmitida 
por sensações, não por preleções. Quando a criança sentiu-se aceita o 
pela sua matriz por meio do: desenvolvimento de apego seguro com 
seus cuidadores; pelo afeto e tatilidade; e pelo prazer que seu sexo 



lhe causou no seu corpo, será capaz de investir na sua sexualidade 
positivamente. Caso contrário não. 

Quando a sexualidade é passada como valor pelos diferentes 
tipos de linguagem (verbal, sensorial e física), a criança emite e recebe 
sinais positivos, referentes à sua forma de estar no mundo, presença, 
aspecto fisico, comportamento, que vão interferir na aceitação positiva 
de si, da sua sexualidade e da sua identidade de gênero. 

A Identidade de Gênero 
A assunção da identidade de gênero é posterior e depende da 

sua carga hormonal genética, da qualidade da relação afetiva com 
a figura do outro sexo e da identificação que o bebê consegue fazer 
com a figura parental do mesmo sexo. Quando esta relação acontece 
sem maiores dificuldades tudo fica resolvido até a adolescência. Na 
adolescência, o desejo de ter só para si a figura parental do outro sexo 
volta a aparecer e não se resolverá mais da mesma forma que antes. 
A combinação do desejo desperto e a pressão social que o proibe 
(tabu do Incesto) levam o adolescente a procurar pessoas fora da 
família para amar. A base para essa busca do amor fora de casa deve 
formar-se durante a experiência de vinculação com o grupo de pares 
da segunda infância, mas a reorientação do afeto do adolescente é 
apesar disso, repleta de dificuldades. 

Reorientação sexual do adolescente 
A mudança do objeto do afeto de um genitor para um par 

requer desligamento emocional da famitia, que vinha sendo a base 
da segurança emocional desde o nascimento. Reconhecendo a 
dificuldade dessa tarefa, Freud referiu-se a reorientação do afeto 
do adolescente como sendo "uma das aquisições psíquicas mais 
dolorosas do período da puberdade". Alguns não conseguem realizar 
esta reorientação totalmente e permanecem ligados a uma figura 
idêntica à sua, por medo ou insegurança, decorrentes de dificuldades 
na formação afetiva básica ou genética. 

Identidade Sexual e Afetividade 
Existe forte conexão entre a construção da afetividade e a 



adequação do comportamento sexual. 
Detoni (2009) diz: Ao mesmo tempo em que estamos construindo 

a afetividade estamos construindo a base para as relações futuras, ou 
seja, a capacidade de estabelecer vínculos afetivos duradouros, sem 
os quais a sexualidade, não tem sentido humano. 

A construção da personalidade humana ocorre como uma 
totalidade e a pessoa com dificuldades sexuais terão provavelmente 
dificuldades em outras áreas afetivas relacionais também, como por 
exemplo, em assumir qualquer tipo de parceiros mais duradouros. 

Orientação sexual e papel sexual 
Quando um adolescente concentra seus sentimentos sexuais 

e sua excitação em um sexo ou no outro, esses sentimentos tornam-
se a base da construção de sua identidade de gênero. São estes os 
fatores que o levam a definir-se como heterossexual ou homossexual, 
ou seja, definir (e não escolher) a sua orientação sexual, ao sexo para 

qual tem tendências eróticas. 
A Identidade de Gênero depende do "como me sinto". Não 

depende do sexo de nascença ou biológico, e sim do sentimento de 
ser homem ou mulher, de acordo com o comportamento socialmente 

	P. 
aceito. Há uma desconexão com o sexo do corpo e uma conexão 
com os conceitos e sentimentos que a pessoa tem de si mesma. A 
identidade de gênero é um conteúdo interno imutável, que se expressa 
pelo desenvolvimento do papel sexual e vai sendo construída em 
conformidade com os padrões da cultura em que se está inserido, por 
toda a vida em forma de papel sexual. 

Caracterização da Família Atual 
Existem hoje, varias formações familiares. De tal forma, que ao 

falarmos em família atual, temos que definir de que tipo de família 
está se falando. Mas há uma base social e comportamental comum a 
todos estes tipos de família que queremos caracterizar e talvez até por 
causa desta base existam tantas variedades de família. 

Muitos dos deveres da família estão sendo terceirizados: o 
cuidado com os idosos passou para lares ou conjuntos habitacionais; 

apoio econômico necessário a eles é obtido através da sua própria 



previdência ou aposentadoria. A necessidade de o casal trabalhar 
fora de casa levou ao aparecimento de creches e escolas maternais 
encarregadas do cuidado das crianças pequenas. Os trabalhos 
domésticos de sobrevivência são executados por máquinas e por 
comidas prontas dos supermercados. A dificuldade em ganhar o 
suficiente para o sustento e a necessidade exagerada de ter leva os 
pais a se transformarem em trabalhadores incansáveis e delegarem 
os filhos. 

A relação do casal e a dos pais com os filhos é permeada 
pela rede extra familiar, que pode intensificar conflitos e confundir 
a redistribuição de suas funções e valores, que necessitam ser 
redefinidos e nunca são conversados. Não há tempo para diálogos, 
nem reflexão. A mudança rápida de valores e a sua relativização 
deixaram as famílias confusas sem saber quais valores devem adotar 
ou passar a seus filhos, enquanto a midia é que em muitas ocasiões 
passa-lhes valores indesejáveis. A enorme capacidade tecnológica 
das crianças as torna capazes de driblar os pais, que não têm a 
menor condição de saber sobre o que vivenciam na internet, conforme 
mostram as pesquisas. A existência de diferentes estruturas familiares 
algumas das quais, serão objeto de nossas discussões agora, também 
aumentam esta indefinição de valores. 

A Família Violenta 
As crises econômicas mundiais, deflagradas pela falta de 

valores traduzida na administração de países exploradores dos mais 
fracos, que coloca muitas pessoas em contexto de violência e gera a 
confusão em que vivemos, não promove uma comunicação mais justa 
entre os homens, ou seja, uma comunicação não violenta, ou uma 
Cultura de PAZ, que seria o desejável. 

Algumas familias integradas e integrantes desta sociedade 
injusta, não mais conseguem garantir suas funções básicas de criação, 
proteção e socialização dos novos membros e tornam-se elas próprias 
muitas vezes agressoras. A família violenta é caracterizada por um 
conjunto de formas de ação ou omissão que se exerce no lar, que 
causam lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, qualquer que 
seja a pessoa que a exerça ou sofra. Na família que fornece modelos de 



agressão o ato lesivo passa a ser considerado normal, não se criticam 
as consequências que dele advém. O modelo aprendido pela criança 
e que ela repetirá, é também de violência ou extrema submissão e 
desvalia, o apego evitador é o que permeia as relações. 

A agressão psicológica é o pior tipo de violência segundo 
Wimer Botura Junior (2001) porque causa ferimentos internos que 
não são percebidos pelas pessoas. "Há uma violência constante 
e grave nas relações cotidianas, muitas vezes disfarçadas por 
atitudes aparentemente inocentes, enganosamente alegres ou bem 
intencionadas... Sob o nome de educação, entretanto, esconde-se a 
maior rede de tortura existente em nossa terra" (p15) 

Nas famílias com abuso sexual, quando a criança pediu afeto, 
recebeu sexo. Hoje quando pede afeto, pede de forma sexualizada, 
mas o que quer é afeto e por isto são consideradas maldosas e mais 
uma vez rejeitadas. A violência doméstica perpetua suas vítimas 
transformando aqueles que foram agredidos em pessoas sem 
autoestima, inseguras, assustadas, desconfiadas, arredias, incapazes 
de serem espontâneas e criativas e produtivas. Quando estas pessoas 
chegam a escolher parceiros, escolhem agressores, pois é o único 
modelo de afetividade que conhecem. 

A Repetição Cotidiana do Modelo Agressivo 
Sroufe e Fleeson (1988) relacionaram a tendência de crianças 

de idade pré-escolar na interação com colegas e o seu modelo de 
apego internalizado. 

Crianças com Apego Seguro, não se engajam em abusos e 
vitimizaçâo de colegas, nem se deixam vitimizar ou atormentar pelos 
demais. 

Crianças com Apego Ansioso Ambivalente têm tendência a se 
tornarem vitimas de abuso 

Crianças com Apego Ansioso Evitador, tendem a ser abusivas 
ou reclusas. 

Pares de criança que se formam com modelos ansiosos tendem 
a redundar em vitimização seja com agressão física, sarcasmo ou 
rejeição. A mesma coisa acontece a casais com apego ansioso. 

Os autores demonstram também como os professores tendem 



a repetir com as crianças os modelos que elas trazem de relação 
com seus pais. As crianças com apego ansioso atraem controle e 
agressividade ou superproteção por parte dos professores. Conclusão: 
Crianças rejeitadas pelos pais passam a rejeitar ou são rejeitadas 
pelos colegas e professores. Estas crianças têm tendências a atitudes 
de dependência em geral e consequentemente ao uso de drogas, 
além de predisposição para se envolver com violência. 

A Família Homossexuais 
Nas famílias homossexuais existe uma ligação marital entre 

duas pessoas do mesmo sexo, e podem incluir crianças adotadas ou 
filhos biológicos de um ou ambos os parceiros, com ex-cônjuges. 

Alguns autores, afirmam que onde os parceiros são 
homossexuais, a identificação poderá ser assumida por figuras 
substitutas ligadas à criança, como acontece nas situações de morte, 
separação em qualquer família e nas famílias monoparentais. Afirmam 
ainda, que o sexo dos pais, não é a determinante mais importante, 
para a formação da identidade de gênero, tanto que os homossexuais 
normalmente vêm de pais heterossexuais. Estes lares podem ser 
tão afetivos quanto os lares heterossexuais e com muita frequência, 
melhores do que abrigos. 

Famílias Monoparentais 
Família monoparental é a definida na Constituição da República 

Federativa do Brasil, artigo 226, parágrafo quarto, como sendo "a 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes". As 
famílias formadas por um dos pais e seus descendentes organizam-se 
tanto pela vontade de assumir a paternidade ou a maternidade sem 
a participação do outro genitor, quanto por circunstâncias alheia à 
vontade humana, entre as quais a morte, o divórcio e o abandono. O 
caso tipico é o das mães solteiras: é maior a cada vez a quantidade de 
mulheres que vivem sós por opção, mas sem abrir mão da maternidade, 
inclusive como forma de realização pessoal. Outra situação é o divórcio 
em que o pai assume a guarda dos filhos menores e a mãe conserva o 
direito de visita. Também incluidos nessa categoria a mãe ou o pai que 
vive só com seu filho adotivo. 



Conclusão: 
Não estamos fazendo estas colocações, para levar todos 

ao desespero, pensando que só nos resta cruzar os braços e 
engrossarmos as fileiras dos que aguardam melancolicamente o fim 
do mundo. Descrevemos esta realidade, para mostrar que o que temos 
a vencer, não é fácil e é urgente. Temos Esperança e acreditamos que 
o homem exatamente por estar de posse da sua subjetividade, pode 
reverter a situação, utilizando os novos recursos da tecno-ciência 
a seu favor e fortalecendo-se com a participação em comunidades 
que se apóiem e tenham forças para iniciar uma reconstrução do 
sujeito, que pode adquirir uma nova identidade diferente da narcísica, 
baseada no desenvolvimento da sua criatividade e espontaneidade, 
na sua emocionalização com compaixão, no respeito ao mundo e ao 
próximo e na solidariedade. 

São estas as bases da nova Educação que se deve procurar 
passar para nossos pais, para propiciarmos ás novas gerações, que 
são as depositárias da nossa Esperança, em lugar do autoritarismo, 
do abandono consciente ou não, do desamor e da violência a que têm 
sido submetidas as nossas crianças, porque é motivo de desprazer 
para os pais, por exigirem cuidado e atenção. 

Muito confiante no ser humano Paulo Freire enfatiza sua 
capacidade criativa dizendo: "O mundo não é. O mundo está sendo" 
(Freire, 2004: p.76). 

Quando o homem se conscientiza de seu poder de ação 
e transformação do presente ele se torna mais atuante. Se ficar 
esperando o futuro para agir, corre o risco de morrer sem ter vivido e 
sem prestar sua colaboração aos seus semelhantes. 

Estará a Escola de Pais, consciente de seu poder de ação? 

Perguntas para debates 
Lembrando que temos três tipos de apego: 
1-Apego Seguro; 
2-Apego Ansioso Ambivalente; 
3- Apego Ansioso Evitador. 
Que tipo de apego você crê que possa existir no contexto desta 

família? Enquanto educadores podem fazer algo para melhorar? 



Como você pensa que fica o desenvolvimento da identidade da 
criança, nesta família? 

Que valores específicos podem ser construídos em conjunto 
com a família nesta situação? Como fazê-lo? 

De que aspectos a educação devemos cuidar mais neste tipo 
de família para desenvolver identidades diferenciadas e autônomas? 
Por quê? Como? 

Como nós integrantes da Escola de Pais, podemos atuar nestes 
diferentes contextos? Como educar no mundo de hoje? 
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das questões pontuais e iniciais para esta discussão, diz Uma 
respeito ao que o Pe. Edênio do Vale (2011) salienta em relação 
ao tema do 48° Congresso Nacional da Escola de Pais quanto 

aos seus objetivos, quando definidos pelo Conselho de Educadores: 
percorrer os desafios para buscar respostas e soluções humani- 

zantes" 
A pergunta inicial a ser posta é a seguinte: quais os aspectos 

relevantes para análise diante dos desafios e dos riscos que os "meios 
de comunicação" podem representar para a sociedade, para a família 
e essencialmente para o jovem? 

É fato comprovado que a mídia influencia no desenvolvimento 
do comportamento social do homem pós-moderno. E fundamental- 
mente na vida de nossos filhos. 

Os meios de comunicação dita regras, criam ou destrói valores: 
lança moda, elege candidatos, destitui políticos de seus cargos, con- 
denam suspeitos, proporciona a erotização precoce das crianças, leva 
ao aumento dos índices de violência e criminalidade e induz ao con- 
sumo de produtos. 

O mundo vive rápidas transformações em função da revolução 
tecnológica. Valores morais e éticos passaram a ser ditados pelos 
meios de comunicação de massa e virtual. E nós pais nem sempre 
sabemos como enfrentar tal situação. 

Uma das questões a serem valoradas na reflexão é a de que a 
comunicação transcende a forma e os meios. Por isso há que analisar 
as vantagens e desvantagens dos avanços tecnológicos. 

Quais as interconexões e as convergências existentes na co- 
municação? o 

O processo da comunicação humana veio se consolidando na 
história pela necessidade expressa de interlocução, de trocas comu- 
nicativas. Vozes, movimentos, códigos, simbolos, desenhos e sinais 
corporais são formas ancestrais de manifestações humanas no sen- 
tido da comunicação. Todas estas manifestações sobrevivem e con- 
tinuam predominantes em nossos repertórios intuitivos de expressão, IR

M  
sempre na tentativa de interlocução, de comunicação significativa. 

As Categorias como tempo, espaço, distância e proximidade se 
transmutaram a cada incorporação das mais modernas tecnologias de 



comunicação e informação em cada época. 
A era do rádio, da televisão, do cinema... Foram momentos da-

tados da evolução não apenas das mídias vigentes, mas de toda a so-
ciedade, com as especificidades que cada um desses meios ofereceu. 
E nenhum se sobrepôs aos anteriores. 

A rede constitui-se em um evento cultural sem precedentes na 
história da humanidade. 

A rede revolucionou a noção de distância entre as pessoas e 
juntou três conceitos que pareciam estarem distantes: cultura, comu-
nicação e informação. 

Como tecnologia de síntese, a internet viabilizou a convergên-
cia entre os diferentes formatos midiáticos existentes e alterou as ma-
neiras como as mensagens são veiculadas = "infovias" presentes em 
todos os lugares que se possa imaginar. 

As convergências comunicativas enquanto novas formas de 
interação e comunicação em redes, oferecidas pelas mídias digitais, 
possibilitando a realização de trocas de informações e cooperação em 
uma escala inimaginável representou um ponto fundamental para se 
compreender o estado da virtualização comunicativa. 

co 

	

	Os modos de interação e de colaboração que se estabeleceram 
entre os internautas, assim como o que eles vão fazer com essa pos-
sibilidade de contato, não são tão óbvios e não são pré-determinados 

o 
ou mesmo controláveis. Vai depender de quem está nos "nós" da rede 
que será tecida entre elas. 

O que temos hoje? Temos uma juventude conectada. 
Ajuventude está no ciberespaço, vivendo experiências ciberné-

ticas, experimentando novas e inusitadas conexões, produzindo a 
'?cibercultura. Está também na escola vivendo as práticas curriculares; 

percorrendo séries e graus de ensino; atingindo supostos níveis de de-
senvolvimento; alcançando certas etapas; cumprindo ou transgredin- 
do normas e regimentos; almejando ascensão social. 

o O jovem constrói um perfil, com um tipo específico que circula 
na rede, de modo a tornar visíveis as condutas dos usuários. Eles são 
expostos a uma visualização permanente, a uma fiscalização intensa, 
a um julgamento constante de seus gostos, opiniões, hábitos e ati-
tudes em geral. 



Há vários relatos, divulgados na midia, de pedáfilo e outros 
criminosos que utilizam informações existentes na internet de maneira 
geral, e mais especificamente nas redes sociais para praticar seus 
delitos. 

As comunidades organizam-se em torno de dois eixos de iden- 
tificação: amar ou odiar. 

Sobre a "escola" e o "currículo" existem diferentes comunidades 
com as seguintes denominações: "Amo a escola, odeio estudar"; "Amo 
estudar"; 'Odeio estudar"; "Eu amo a minha escola"; "Escola é legal, 
chato é estudar"; "Eu adoro zuar na escola"; "inteligente não, eu es- 
tudo"; "Escola, única droga que não vicia"; 'Odeio quem puxa o saco 
de professor"; "Odeio professor chiliquento"; "Todo professor merece o 
céu"; Meu professor comprou diploma"; "Eu amo meu professor"; "NO 
escola, YES net"; "Estudar para que?" ; "Vou na aula só para ver os 
amigos". E assim sucessivamente. 

Disciplinar, como diz Zagury, (2002, p.l) e "Criar regras equili- 
bradas de vida e zelar pelo seu cumprimento". O que nem sempre é 
tão fácil neste universo de facilidade e de acesso que nossos filhos 
atuam. E o cumprimento destas regras se dá por meio do fortaleci- 
mento dos laços familiares. Este é um espaço privilegiado em que 
os pais devem promover o diálogo para que se que esclareçam as 
normas familiares, como devem ser cumpridas e as consequências do co 
não cumprimento. (MUNHOZ, 2010). 

A importância dos novos recursos tecnológicos de informação e 
comunicação - TIC, na construção do conhecimento tem sido motivo 
de muitos debates e muitas controvérsias. Neste cenário, surge um 
novo sujeito a partir do novo contexto de alta tecnologia e crescente o 
globalização da economia e da cultura. CU 

A socialização das novas gerações levanta questões inéditas 
para todas as esferas da sociedade. Novos modos de perceber, de 
interagir e de aprender desenvolvidos pelas crianças e adolescentes 
em suas relações com as mídias novas e antigas, faz surgir um novo o 
sujeito. 

No bojo das mudanças é que surge este novo sujeito: ... A cri- 
ança que se apropria "naturalmente" das tecnologias de informação 
e comunicação (TIC), para quem a televisão e o computador fazem 



parte do meio-ambiente, de seu universo de socialização. 
Não vamos fechar as portas, para os nossos filhos, de acesso 

aos meios de comunicação. Temos que enfrentar tais desafios e edu-
car para os riscos. 

Pensar na internet... Significa refletir sobre as mudanças que 
ocorrem no mundo e sobre o impacto que causam no pensamento e 
comportamento humano: 

A Unguagem tornou-se abreviada; 
Os sentimentos são transmitidos através de figuras pictóricas; 
Pessoas usam o espaço virtual para propagar suas ideias, 

vender seus produtos, sua imagem ou seus sentimentos; 
Outras encontram pessoas com interesses parecidos numa 

fração de segundo, pois o espaço virtual tornou-se uma vitrine de pes-
soas e produtos; 

É um espaço de mediação social, onde são produzidas relações 
afetivas, representações sociais, valores e ideologias. 

Contata-se, a partir destas reflexões, um vertiginoso aumento 
da velocidade na transmissão de informações; ampliação da possi-
bilidade da comunicação entre diferentes países e povos do planeta; 

Q 	
possibilidade de colocar diferentes pessoas em contato, ao mesmo 

co 	tempo, rompendo barreiras geográficas e temporais. 
EG Muito bem... E nós pais, qual deve ser exatamente nosso papel 

em tudo isto? A questão chave encontra-se numa palavrinha: diálogo. 
Como já salientado anteriormente, criar os espaços necessários den-
tro e fora de casa para uma efetiva aproximação afetividade por meio 
do diálogo. Somente assim conseguiremos entender as contribuições 
que os meios de comunicação nos trazem através de nossos filhos. 
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é o melhor atrativo para desviar a atenção de uma família? 

Q
ual 
Quem chega para transformar 	vidas, alterar a rotina de um 
lar, determinar o ritmo da casa: os horários, os programas de 

televisão, o cardápio e até as atividades de lazer? 
Se a sua resposta foi os filhos, acertou no alvo. 
Vamos falar sobre um assunto muito polêmico nos dias de hoje 

e a importância dessa comunicação entre pais e filhos. 
Temos visto muitas informações a esse respeito, nas revistas, 

jornais, livros, televisão e internet e temos percebido que a preocupação 
dos pais, da família está sendo um grande desafio para todos. 

Os pais, as escolas, as empresas procuram informações sobre 
esse "poder da comunicação" como se procurassem uma deliciosa 
receita de bolo para poder compartilhar com a sua família, com seus 
alunos e com seus empregados. 

Se esse bolo não ficar saboroso, nós nos questionamos: 
- Onde eu errei? Coloquei menos fermento? Não bati o tempo 

necessário? O forno não estava na temperatura ideal? 
Pois é, na educação de nossos filhos, quando algo não está 

certo, nos questionamos também. 
Muitos dizem: - Onde eu errei na educação do meu filho? OD 

E quando o bolo sai delicioso? 
Nós dizemos: rn 

co 

- Como é bom saber o que preocupa e o que sente e o que quer 
meu filho! 

A nossa maior preocupação é termos filhos saudáveis: 
Mentalmente e fisicamente. 
Felizes o 
Capazes de enfrentar os desafios da vida 
De que forma? 
Educando nossos filhos para serem bons cidadãos, éticos e 

morais, sabendo lidar com suas próprias frustrações, com um "Não". 
Para nós pais conquistarmos este modelo de família o casal 

necessita estar maduro emocionalmente. 
Maturidade Emocional do Casal 

ter cumplicidade com sua parceira ou ex-parceira 
ter desejado este filho 



amá-lo incondicionalmente 
estar comprometido com o filho 
vestir a camisa da educação 
fazer o seu melhor por ele 
ser justo, honesto e verdadeiro 
criar seu filho para o mundo 

Falando de Comunicação 
Portanto a família, os meios de comunicação, o convívio com 

outras pessoas têm influência marcante no comportamento da criança 
e do adolescente. 

Como diz a Psicanalista e Terapeuta Lydia Aratangy: 
"O velho e bom diálogo é o recurso mais eficaz para os pais se 

manterem próximos do universo do filho. Dessa forma, fica muito mais 
fácil compreendê-lo, ser ouvido por ele e consequentemente diminuir a 
ansiedade e os medos dos próprios pais de adolescentes e crianças". 

Mas vocês perguntarão como eu posso conseguir tudo isso? 
Muitos pais pensam que dialogar é repassar informações. 
Porém dialogar é ter participação ativa entre quem fala e 

quem ouve, num processo dinâmico e contínuo, devo falar, mas 
principalmente, saber ouvir. 

ao 

	

	Atualmente isso não ocorre pela falta de tempo dos pais, falta 
de paciência, desencontros, pela falta de informações e falta de 
comprometimento dos pais em lidar com a criança ou adolescente. 

E aí o DIÁLOGO virou MONÓLOGO. 
E qual é a consequência disso tudo? 
Perde-se o efeito e fica apenas a sensação: 

mas conversei tanto com meu filho em casa, falamos sobre 
tantos assuntos e nada adiantou." 

Nós sabemos muito bem, que uma boa conversa muda o rumo, 
tanto na política, na escola, em casa e nos relacionamentos afetivos, 
mas é bom relembrar qual tipo de diálogo está acontecendo nas 
nossas relações, seja profissional, afetiva e familiar. 

Hoje o diálogo se resume em: Eu Falo - Você Escuta" 
Escutar - prestar atenção para ouvir. 
Ouvir - entender e ter o sentido da audição. 

8 	A audição é a captação do som enviado e processado e por isso 



ela exige: 
sensibilidade 
disponibilidade 
entendimento 

Vamos elencar algumas regras básicas: 
ser direto e positivo - falar claramente, sem rodeios. 
valer do humor 
elogiar o esforço do filho em falar com você, ex: foi bom 

conversar com você. 
valer-se da escuta ativa (demonstrar que está prestando 

atenção, desligue a televisão) 
olhar para o filho enquanto estiver conversando, mostrar-se 

nteressado e agradável (vamos imaginar: nossos filhos se aproximam 
e nós ficamos olhando para cima, como fica a interação?) 

postura e tom de voz - gritar não leva a nada 
disponibilidade de tempo - vale à pena chegar um pouquinho 

atrasado ou deixar algo para fazer depois. 
manter a calma e serenidade - mesmo que o mundo tenha 

caído sobre suas cabeças, respire fundo, conte ate dez e escute. 
se for solicitado para uma conversa, pare o que está fazendo CO 

para ouví-lo 
fazer uma pergunta de cada vez - não despeje um questionário 

sobre seu filho. o 
dar tempo para que o filho tenha tempo de responder 
ouvir atentamente e sem preconceitos - não ironize, sem 

piadas. cn 

propiciar um ambiente acolhedor, agradável e de confiança o 
para aumentar a probabilidade de contato e comunicação entre pais e 
filhos. 

sermos modelos para nossos filhos 
demonstrar amor e carinho e receberão o mesmo afeto e amor 
elogiar, agradecer e ser gentil fortalece a relação entre as 

pessoas. 
Às vezes sentimos dificuldades de expressar carinhos e 

sentimentos positivos, por: 
por nossa cultura: não valorizar e não ensinar 



não demos amor desde o ventre materno 
não recebemos de nossos pais, então não damos a nossos 

filhos 
Sentimentos positivos / elogiar / dar e receber: 

fazer comentários positivos em direção a uma pessoa 
"estou contente por você ter feito sua tarefa hoje'! 
"muito obrigado por ter me ajudado com a louça hoje"! 
'essa roupa ficou tão bem em você"! 

Ética e Moral 
Vamos ver o que é isso. 
Moral é o conjunto de regras de condutas consideradas como 

válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer 
para grupos ou pessoa determinada (Aurélio Buarque de Hollanda). 

Ética é o ramo da filosofia que busca estudar e indicar o melhor 
modo de viver no cotidiano e na sociedade, ou seja, é o conjunto de 
valores e princípios que nós usamos para resolver três questões da 
vida: 

QUERO - DEVO - POSSO 
"Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque 

não quiseram quando podiam" (François Rabe!ais) 
O doutor em ifiosofia e professor da PUC-SP, Mano Sergio 

Cortella, define: 
Ética Moral 
- alguns dizem que têm, 
- poucos levam a sério, 
-,ninguém cumpre a risca. 
Ética Imoral 
Também chamada Ética dos fins: 
- os fins justificam os meios, 
-ética econômica: o que importa é o dinheiro. 
Ética Amoral 
- tudo é relativo e temporal 
Limites 
Os filhos são dotados de uma capacidade infalível de persuadir, 

detém técnicas implacáveis para domar gente grande. A sua eficácia 
é tamanha que, com um simples gesto, lança por terra as defesas, rui 



as estruturas, pois sabe o momento exato para derramar uma lágrima 
ou abrir um irradiante sorriso para consumar suas conquistas. 

Com essas táticas infalíveis, monopoliza um lar. Se não for 
refreada, perde a noção de limites. Porém, muitos pais esbarram no 
sentimento no momento de agir e pecam por acreditar que amor é 
fazer todas as vontades e acreditam que liberdade é sinônimo de 
criança feliz. 

Para educar num mundo repleto de influências, é necessário 
delimitar espaço, definir papéis e não abrir mão de itens fundamentais 
- 	educação 	social, 	educação 	religiosa 	e 	escolarização, 	tão 
indispensáveis que, há milênios, o maior de todos os livros, a Bíblia, 
já alertava: "Ensinai à criança o caminho em que ela deve andar, e, 
mesmo depois de velha, ela não se desviará dele" (Prov. 22:6). 

Mas até onde os pais podem atender às exigências, às 
imposições e aos desejos da criança? 

Como dialogar e impor limites num ser imaturo, impregnado de 
vontades, sem causar danos psicológicos ou emocionais? 

Formar a personalidade é um desafio. Uma dúvida inquieta os 
especialistas e ecoa a todo instante na cabeça dos pais: Como impor 
limites aos filhos? CO 

Como não existe fórmula pronta, famílias estão em constante 
busca de alternativas, mas poucas conseguem educar os filhos CO 

com limites, pois muitos pais acham graça das birras, dos atos de 
desobediência. Fecham os olhos para a razão e, quando caem em si, 
depara-se com criaturinhas indomáveis, que desconhecem o que é 
limite e respeito. 

A indisciplina infantil é gritante: mordem; chutam; empurram; o 
cospem; proferem palavrões e insultos; arremessam objetos por um 
simples "não" recebido; e, por acreditarem que podem tudo, armam 

palco e dão o seu espetáculo em porta de lojas de brinquedos, 
shopping centers, sorveterias e parques de diversões. o  

Determinar limites na fase da formação da personalidade é o  
fundamental para ostentar um relacionamento estável e proporcionar 
a formação do individuo que passa a refletir sobre seus valores, seus 
direitos e suas obrigações no seio da família e, posteriormente, na 
sociedade. 



Pais que amam não são aqueles que cedem sempre, que têm 
um "sim" na ponta da língua e as mãos sempre abertas, prontas para 
doar. A verdadeira arte de ser pai é saber dizer "não", mesmo em 
situações em que o sim" poderia sobressair. Somente assim a criança 
não crescerá acreditando que tem direito a tudo e que pode tudo. 

"DIZER NAO, TAMBEM E UM ATO DE AMOR". 
Abra mão da ideia de que "o meu pai foi assim comigo, e eu 

também serei com o meu filho". O mundo evoluiu numa rapidez 
alarmante desde o seu nascimento, as influências atuais exigem um 
novo formato de educação. Os métodos que funcionaram com você 
podem não funcionar com o seu filho. Siga apenas os bons exemplos, 
pois a única fórmula copiada que ainda funciona são os princípios 
morais e religiosos, que, mesmo assim, vêm sofrendo mutações. 

A psicóloga Tânia Zagury acredita que "Limite é dizer 'sim' 
sempre que possível e dizer não' quando necessário" e mais: "Limite 
é saber conviver com a frustração e adiar satisfações". 

Bullying 
O BuIIying é um termo ainda pouco conhecido do grande 

público. De origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil, é utilizado 

00 	para qualificar comportamentos agressivos no âmbito escolar, 
co 	praticados tanto por meninos quanto por meninas. Os atos de violência 

(física ou não) ocorrem de forma intencional (quando eu quero fazer, 
quero machucar) e repetitiva (quando faço todos os dias ou semanas) 

o 	contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer 
frente às agressões sofridas. Tais comportamentos não apresentam 

' 	motivações específicas ou justificáveis. Em última instância, significa 
dizer que, de forma 'natural", os mais fortes utilizam os mais frágeis 

' 	como meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de 
maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas. 

As formas de bullying são: 
Verbal (insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, 

'zoar") 
Física e material (bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou 

destruir pertences da vítima) 
Psicológica e moral (humilhar, excluir, discriminar, chantagear, 

g 	intimidar, difamar) 



Sexual (abusar, violentar, assediar, insinuar) 
Virtual ou Ciberbullying (bullying realizado por meio de 

ferramentas tecnológicas: celulares, fumadoras, internet etc.) 
Direitos Humanos 
Constituem-se de 30 artigos, mas vamos elencar apenas alguns 

para relembrar nosso conhecimento: 
o direito de ser tratado com respeito e dignidade 
o direito de mudar de opinião 
o direito de pedir informação 
o direito de ter opinião e expressá-la 
o direito de fazer qualquer coisa desde que não viole os direitos 

de alguma outra pessoa 
o direito de respeitar e defender a vida e a natureza 

Expressar opiniões é uma habilidade muito importante, pois 
através dela construimos relações de confiança, honestas e saudáveis. 

Como será que estamos nos comportando em relação a isso? 
Nossos filhos sentem-se à vontade para expressar as suas 

opiniões e neste caso, o que fazemos? 
Ao discordarmos de alguma coisa como valores, crenças, 

visões do mundo, deve ficar bem claro o que é que está sendo falado, 
de forma a evitar longas discussões. 

Ex: religião - cada um tem a sua, não há verdade absoluta. 
Ex: podemos mudar de opinião, não estaremos nos ferindo, 

pois as verdades são de fato relativas e construídas na nossa história, 
ou seja, algumas coisas podem ser verdades para mim e não ser para 
outras pessoas. 

Ex: política, metodologia de ensino, escolha de uma escola etc. 
A importância da comunicação, desse diálogo na vida de nossos 

filhos deve estar estabelecida entre pais e filhos, desde cedo, desde 
antes do nascimento, ainda no ventre da mãe. 

Vários fatores implicam no sucesso da comunicação e devemos 
facilitar esse encontro: 

Estar presente nos momentos mais importantes dos nossos 
filhos; 

Fazer refeições juntos ou pelo menos 1 (uma) vez ao dia; 
Assistir a filmes com direito a pipoca - fazer comentários, 



retirar do filme valores importantes para nossa vida; 
Ouvir seus filhos, esposa, marido sobre os acontecimentos do 

dia; 
Portanto para que possamos repassar todas as informações 

para nossos filhos, necessitamos no mínimo que tenhamos 
conhecimento sobre o assunto, coerência de atitudes, maturidade de 
ambos. 

Devemos associar pensamento com a ação. 
Drogas 
Segundo o Gabinete de Segurança Institucional e a Secretária 

Nacional Antidroga foi criada para os pais e crianças uma cartilha 
com o objetivo de prevenção do uso de drogas e sugere atitudes que 
podem ser adotadas na educação dos filhos para que mais tarde, eles 
não tenham chances de se tornarem consumidores da droga. 

Uma das situações que nos chamou a atenção é que os pais 
gostam de alertar em qualquer momento, com qualquer idade. 

Por ex: um pai inicia uma conversa na hora do jantar sobre 
drogas, perigo do consumo, cocaína, crack com seu filho de 8 (oito) 
anos. Momentos depois ele está entediado, inquieto, chorão, contando 

	

CD 	
os minutos para sair da mesa e acabar a conversa. 

Mas os pais sentem-se aliviados: Já passei minha mensagem. 

	

! 	Estou com a consciência tranquila, limpa, dever cumprido. 
Passado algumas horas, o filho já esqueceu o assunto. 
Ou seja, a iniciativa teve poucos efeitos. 
A intenção dos pais é a melhor, porém deve ser feita na hora 

	

' 	certa, momento adequado, responder as perguntas levando em 
consideração a idade e maturidade dos filhos. 

O mais importante é abordar os riscos de uso de substâncias 
químicas que causam dependências como remédios, cigarros, 
produtos de limpeza, bebidas alcoólicas e assim exercendo seu papel 
de cidadão. 

Se os pais forem informando e mostrando os perigos das Drogas, 
cn 

certamente não veremos, em nossa família, cenas como deste vídeo. 
Sexualidade o 
E como introduzir o diálogo sobre sexualidade? 

	

8 	Pois é, no começo da palestra, comentamos como devemos 



e podemos estar informados ou procurar informações sobre muitas 
questões, não é? 

Essa é uma delas, e sempre foi considerado um bicho de sete 
cabeças, um tabu, assunto polêmico... 

Não podemos deixar de responder a todas as questões para 
que eles não procurem fora de casa às respostas, e aí como saber a 
qualidade dessas respostas? 

Para muitos pais falar de sexo, sexualidade ou reprodução 
humana provoca reações como: constrangimento, preconceito, medo, 
principios filosóficos, falta de informação, religião ou até falta de tempo 
para conversar. 

O que não podemos deixar acontecer são respostas assim: 
Agora não, ainda é cedo. agora não, ainda não é hora, você é muito 
pequena para entender. 

O melhor momento para se falar de sexo é quando nossos filhos 
mostram curiosidade sobre o assunto. 

Responda com clareza ao que é perguntado, levando em conta 
a maturidade e faixa etária, utilizando vocabulário correto. 

Este é o primeiro passo para uma relação saudável, em que 
prevalece o diálogo. 

Considerações Finais: 
Pais devem ser a âncora, o vetor, a voz e o silêncio. 
A Âncora que ampara, proporciona segurança, estaciona num 8 

porto seguro; 
O Vetor que conduz ao crescimento humano e pessoal através 

da experiência; 
A Voz para falar - não para conter, mas para indicar o caminho; o 
E o Silêncio para ouvir os medos, captar as fraquezas, entender CU 

as inseguranças e as necessidades de uma criança que necessita de 
gestos de carinho, palavras de incentivo, atitudes corretivas e calor 
humano para formar o elo do afeto. 

o 
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MUDANÇAS NA FAMÍLIA 
O QUE É E O QUE PODE VIRA SER 

DJALMA FALCÃO 
Membro da Escola de Pais 



família é o lugar do reconhecimento da diferença, do aprendizado 
de 	unir-se 	e 	separar-se... 	É 	um 	sistema 	em 	constante 
ransformação, por fatores internos à sua história e ciclo de 

vida em interação com as mudanças sociais. Sua história percorre 
a dialética continuidade/mudança, entre vínculos de pertencimento e 
necessidade de individuação. (Castilho) 

Falar sobre mudanças na família implica entender a sua história 
ao longo do tempo. Vamos rapidamente verificar como a família 
institucionalizada do passado foi perdendo seus atributos institucionais, 
cedendo espaço a outros agentes sociais e em TAM amplitude que se 
chegou, em princípios do sec. XX a apregoar a sua desnecessidade. 

Após este exame, 	iremos verificar como a família foi 	se 
adaptando, se moldando aos tempos novos e assumindo novas 
roupagens. Ao chegar a esse ponto, nos deteremos sobre a família 
contemporânea e a partir daí, com base nas perspectivas da sociedade 
faremos um exercício de prospectiva sobre o futuro da família. 

Numa grande simplificação, apenas para roteiro do nosso 
propósito, vamos examinar as grandes fases das mudanças da 
sociedade e com elas os conseqüentes modelos da família. Segundo 
ENGELS, temos três grandes momentos: 	Estado Selvagem, 	a 
Barbárie e a Civilização. Veremos rapidamente os dois primeiros e 
nos deteremos um pouco mais no terceiro. Neste, o cerne do trabalho 
será a família contemporânea onde tentaremos responder: o que é. 

O Estado Selvagem- considerado como "infância do gênero 
humano" corresponde à estruturação por grupos onde cada homem 
pertencia a todas as mulheres e cada mulher a todos os homens. 

A Barbárie - corresponde à família SINDIÁSMICA, caracteriza- 
se pela redução do grupo à sua unidade última que é o par, ou seja, 
o casal. 

A Civilização - a que corresponde o modelo monogâmico, 
que se baseia no predomínio do homem e cujo objetivo expresso 
é o da procriação dos filhos e a preservação da riqueza através da 
herança. Este período será dividir, esquematicamente, para melhor 
compreensão, em três etapas, segundo ROUDINESCO: a família 
TRADICIONAL, MODERNA E CONTEMPORÂNEA. 

A Família Tradicional - quando não era dada importância à 



vida afetiva dos cônjuges, pois os casamentos eram arranjados pelas 
famílias para assegurara transmissão de bens patrimoniais. O lugar do 
"pater família" era fortemente marcado e a figura do pai se constituía 
como fator de identificação dos filhos. 

A Família Moderna - surgiu com o advento da industrialização 
e o fim das grandes propriedades rurais. Esta família valorizou a 
reciprocidade dos sentimentos. Na divisão do trabalho entre os 
cônjuges cabia ao homem o espaço público do mundo do trabalho 
fora de casa com o encargo de prover todo o grupo familiar e à mulher 

espaço privado do lar, com a tarefa de cuidar da casa e ocupar-se 
dos filhos. A instituição do casamento era valorizada. 

Nos dois períodos acima, a família tinha funções bem definidas: 
reprodutora - a de conceber filhos contribuindo para a manutenção 
da espécie humana: econômica - garantir a sobrevivência e uma 
vida material digna aos seus membros: estratificadora - onde a 
família transmitia aos seus descendentes a profissão e o "status" 
social. Ressalte-se, ainda, que esses dois períodos apresentavam 
marcadamente dois lados da instituição familiar: 

Conformismo às exigências sociais, mas ao mesmo tempo 

CO 	
resistência a essas demandas 

Mantém a subordinação feminina e dos filhos, mas protegem 
OU mulheres, criança e velhos contra a violência urbana 

Conserva as tradições, mas é também espaço para projetos 
para ofuturo 

d) Núcleo de tensões e conflitos, mas também lugar de prazer 
e alegria. 

A Família Contemporânea - surge a partir dos anos 60 

'? 	do sec. XX. A família sofre fortes influências políticas, econômicas, 
sociais e culturais, ocasionando mudanças nos papéis e nas relações 
em seu interior, bem como alterando sua estrutura no que diz respeito à 
composição familiar. A Família Contemporânea foi muito influenciada, 

o entre outros, pelos seguintes fenômenos sociais: a Globalização, o 
Individualismo, a Autonomia e o Feminismo. Cada um deles seria por 

LU si só motivo de um Grupo de Interesse. Como não é esse o propósito, 
sobre cada um faremos algumas observações mais pertinerites à 

8 	família. 



Globalização - salientar menos o aspecto econômico e mais a 
mundializaçâo das comunicações. É isto que tem transformado o viver 
diário, colocando ao nosso alcance tudo que se passa no planeta, nos 
mais variados ramos do conhecimento. São os costumes, as modas, 
as descobertas que modificam a nossa visão de mundo. Para o bem 
e para o mal, conhecemos outros modos de viver que nos causam 
admiração, desejo de imitar ou rejeitar. 

Individualismo - como conseqüência do sistema capitalista que 
domina quase todo o mundo civilizado, assoma de forma avassaladora, 
com marca indelével de nossos dias, o Individualismo. Cada vez 
mais nos preocupamos com nós mesmos, nosso trabalho, nossos 
desafios, sem tempo para o exercício da comunhão com os outros. 
Como corolário desses dois pontos, vem uma terceira característica 
de nossos dias: 

Autonomia - por sabermos o que se passa lá fora, por 
vivermos num mundo capitalista que prima pelo individualismo, nós 
somos inexoravelmente levados à prática de uma autonomia que se 
deforma num modo autossuficiente de viver. Liberdade e autonomia 
são apanágios de nossa época. Como se tudo isso não bastasse para 
influenciar o modo de ser da família, explode, nos anos 70 do sec. 
XX, com força avassaladora e irreprimível o movimento feminista. 
Certamente a maior revolução social do sec.XX. 

Feminismo - com ele as mulheres tomaram não só consciência 
do seu valor, da sua importância e procuraram ocupar os espaços 
antes reservados ao domínio masculino. É uma revolução que está 
longe de terminar. Se no mercado de trabalho já não há mais "feudos" 
masculinos, faltava ainda o poder político. Isto já está sendo ocupado o 
e, certamente, os progressos serão muito rápidos. Tudo isso pôs 
a família de "ponta cabeça". Entrou em crise e apregoou-se o seu 
fim. Não faltaram estudos que justificavam a sua desimportância 
e tentavam mostrar um mundo sem família. Os fatos foram se 
sucedendo em rápida sequência: decréscimo dos casamentos e das 
famílias numerosas, crescimento das concubinagens, dos divórcios, 
das famílias monoparentais, das famílias recompostas. Constatou-se, o 
de outro lado, que não era como não é - em realidade- uma crise da 
instituição familiar ou o seu enfraquecimento, mas o surgimento de 



novos modelos, de novas relações entre os sexos numa perspectiva 
igualitária. Assim, graças a sua grande capacidade de ajustarem-se 
as novas exigências do meio, a família tem conseguido sobreviver, 
a despeito das intensas crises sociais. Ela é ainda a matriz mais 
importante do desenvolvimento humano. 

Afamilia contemporânea é, ao mesmo tempo e paradoxalmente, 
relacional e individualista. É na tensão entre esses dois pólos que se 
constroem e se desfazem os laços familiares, onde cada um busca 
a fórmula mágica que lhe permita ser livre junto, onde o ideal é a 
alternância entre um "eu sozinho "e um "eu com" (SINGLY). 

Neste ponto o cenário está preparado para que possamos 
entender a mais moderna concepção de família, onde cabem os mais 
diversos tipos de arranjos familiares e onde vamos buscar elementos 
para prospectar a família do futuro. Antigamente as famílias tradicionais 
eram orientadas por aspectos como obediência e obrigação.Atualmente 
a dinâmica familiar se baseia nos princípios da plena reciprocidade 
entre os gêneros, da liberdade e responsabilidade. Assim, a família 
acolhe o processo da individualização de cada um dos seus membros 
que querem desenvolver projetos individuais ao mesmo tempo em que 

CO 	
almejam a reciprocidade familiar. Desse modo a família se "transforma 

0 	em um espaço privado a serviço dos individuos" (SINGLY). Antes as 
pessoas viviam para a família, agora esta vive para as pessoas que 
dela fazem parte pelos mais variados laços que os unem. O elemento 
central não é mais o grupo reunido, mas os membros que a compõem. 
Assim que ela é, ao mesmo tempo, relacional e individualista. Enquanto 
sistema relacional está inserida numa diversidade de contextos e 
constituída por pessoas que compartilham sentimentos e valores, 
formando laços de interesse, solidariedade e reciprocidade, todavia 
com especificidades e funcionamento próprios (DONATI). Avulta, 25 
dessa forma, na constituição das famílias contemporâneas os aspectos 
da lndividuaidade, da Liberdade Individual, da Responsabilidade com 
os filhos, a Igualdade e a Diferenciação dos papeis. O grande desafio 
imposto ao casal contemporâneo é o da construção de laços conjugais 
sem alterar a individualidade de cada um dos parceiros, isto é, manter o 
a singularidade sem por em risco a manutenção do vínculo. 

"E na tensão entre o individual e o relacional que se estruturam 



as família pós-modernas. A visão pragmática que marca os discursos 
sobre o outro e sobre as relações em geral não sinaliza o fim do amor, do 
afeto ou da paixão, apenas reconhece a impossibilidade de integração 
de duas individualidades numa singularidade" (SINGLY). Assim, a base 
para a constituição da relação conjugal é o respeito à individualidade 
e a necessária existência do amor, do afeto. Aliás, nossa Constituição 
Federal de 1988 já colocava o afeto como elemento indispensável à 
formação da família. Em recente decisão do STF (reunião plenária 
em 05 de maio2011 ) 	sobre a equiparação da união estável entre 
casais heterossexuais e as uniões homoafetivas, os ministros foram 
unânimes em reconhecer que reside no amor o elemento básico para 
a formação do casal, assim é que desaparecendo aquele(amor) não 
tem mais razão de ser este(casal). Disse o ministro Marco Aurélio em 
seu voto: 

"Em detrimento do patrimônio, elegeram-se o amor, o carinho 
e 	afetividade 	entre 	os 	membros 	como 	elementos 	centrais 	de 
caracterização da entidade familiar. Alterou-se a visão tradicional sobre 
a família, que deixa de servir a fins meramente patrimoniais e passa 
a existir para que os respectivos membros possam ter uma vida plena 
comum. Abandonou-se o conceito de família enquanto "instituição- 
fim em si mesmo"... O reconhecimento da entidade familiar depende 
apenas da opção livre e responsável de constituição de vida comum CO 

para promover a dignidade dos participes, regida pelo afeto existente o 
entre eles". 

Nas famílias atuais, por força mesmo desse entendimento, 
tornaram-se frágeis os laços conjugais e cresceram enormemente 
as separações. Mas como é próprio da natureza humana não viver o 
isolado, aumentaram também as novas uniões dando vaza aos mais w 

diversos arranjos familiares. Para se adaptar às novas situaçôes, 
a família reveste-se de novas roupagens: nuclear (casal e filhos), 
mononuclear (casal sem filhos), monoparental feminina ou masculina 
(organizada em torno da figura feminina ou masculina que não tem 
companheiro (a) mas têm filhos), reconstituidas ( casal em que um 
deles ou ambos já tiveram mais de uma união conjugal com ou sem 

o 
filhos), extensas ( casal com ou sem filhos com agregados - relações 
de parentesco - morando juntos). Estas são as mais comuns, mas 



poderíamos acrescentar, porque ja esta se tornanco uma realiciacle, 
embora de pouca expressão no conjunto social, mas de alguma 
visibilidade, os casais homoafetivos, hoje com os mesmos direitos das 
uniões estáveis entre um homem e uma mulher. Longe de considerar 
estas novas formas de famílias "desestruturadas" como no passado, 
tal fenômeno passa ser considerado como uma "recomposição" nas 
relações familiares. O essencial é reconhecer que independente da 
maneira como a família se estruture e os desenhos que assume, 
ela é um importante grupo no qual as pessoas, adultos e crianças, 
constroem e reconstroem sua subjetividade. 

As facilidades de rompimento e recomposição dos laços 
conjugais trazem incríveis e surpreendentes situações. A convivência 
dos novos laços de parentesco dificulta a formação do "espírito de 
família', pois são inúmeras as origens, hábitos, costumes, sentimentos 
e convicções. Avulta, assim, a importância da criação dos laços 
de amizade entre a nova parentela como ponto de apoio para a 
solidariedade e a afetividade. Os liames das novas famílias são tênues 
e rapidamente podem se romper se não houver por parte de todos, os 
verdadeiros desejos de consolidar a nova família. 

Com esses novos figurinos, a família já não dita, como no 
passado, normas. Em realidade ela é fruto da sociedade e procura 

ÇU se adaptar para sobreviver. "Não é a partir da família que se pode 
explicar a sociedade, mas- ao contrário- é a sociedade que se introduz 
na família. São os processos macrossociais que lhe conferem seu 
princípio de explicação. Desta forma, a família deve ser compreendida 

' 	levando-se em conta o conhecimento das relações humanas que o 
ai se desenvolvem" (BILAC). Reconheça-se, entretanto, que nesse 
mister ela tem se saído galhardamente. É reconhecida como a mais 
importante e essencial instituição a serviço da sociedade. Nada a ela 
se compara. Pesquisas nos mais diversos países e nas mais variadas 
camadas sociais comprovam que ela se situa em nível bastante mais 

o elevado que outras instituições, como o Estado, a Igreja, a Escola. 
Tudo indica que assim continuará sendo e permanecerá reconhecida 
como instituição cultural responsável pelo acolhimento das novas 
gerações. 

o Chego agora ao ponto que o tema me leva a enfrentar: o que a 



família pode vir a ser? 
A família vai se transformando e se remodelando de acordo 

com os contornos da sociedade na qual está inserida. Mais e mais 
as relações familiares estão marcadas pelo contexto econômico- 
sócio-cultural de uma sociedade em determinado momento histórico. 
As transformações produzem, assim, conseqüências importantes na 
estrutura e na dinâmica familiar. Os diversos arranjos domésticos 
se formam mediante as necessidades do grupo familiar e permitem 
pensar a família como um segmento social que se configura conforme 
a contextualização histórica. Daí a dificuldade de se prever como será 

grupo familiar do futuro. Todavia algumas projeções podem fazer 
para completar a tarefa: o que pode vir a ser? 

Nos últimos 40 anos as transformações foram tão profundas, 
os comportamentos modificaram-se tão velozmente que não houve 
tempo para sedimentação dos novos padrões de comportamento. 
LOUIS ROUSSET- sociólogo francês, conselheiro científico do Instituto 
Nacional de Estudos Demográficos- escrevendo sobre o assunto diz: 

"Todos gostariam de saber se as turbulências atuais constituem 
um acidente passageiro ou anunciam mudanças duráveis e, nesse 
caso, interrogam-se sobre o sentido da próxima evolução. Será lícito 
tentar responder a esta questão? Alguma reflexão sugere que convém - 
não o fazer. Não estamos nós ainda a ajustar contas com esse tumulto Cn 

de mudanças? Não será melhor aguardar o fim das agitações? Não 
está a história recente, repleta de profecias que se revelaram errôneas 
e de mudanças importantes que não haviam sido previstas?" 

Apesar de tudo, somos sempre compelidos a indagar sobre o Cn 

futuro, mesmo sabendo que poderemos incorrer em muitos erros de o 
avaliação. Quer queiramos ou não, somos constrangidos a fazer uma 
perquirição do futuro. Recusar refletir sobre o futuro é, pois, também 
renunciar a compreender o presente. 

Em primeiro lugar, em nosso exercício de futurologia, vamos 
tomar como referência fenômenos sociais em voga e para a 
permanência dos quais não parece haver dúvida. São os cenários que 
chamarei muito prováveis em relação ao funcionamento da família: 
longevidade, controle da natalidade, as cada vez mais crescentes 
rupturas matrimoniais. 



LONGEVIDADE - nosso período médio de expectativa de 
vida, segundo dados recentes do IBGE, atinge 73 anos de idade. A 
convivência da vida familiar de 4 gerações já não é fato excepcional. 
Com  isto as famílias das próximas gerações verão com cada vez 
mais freqüência um homem e uma mulher de 60 anos terem, 
simultaneamente, uma mãe de 85 anos e um ou dois netos com idade 
inferior a 10. Será preciso conceder á mãe, no momento em que sua 
autonomia vai diminuindo, os cuidados e o conforto que ela espera 
do (a) filho (a). Ao mesmo tempo os netos estarão presentes exigindo 
igualmente afeto, atenção e disponibilidade. E a família tem que se 
preparar para dar uma solidariedade partilhada entre ascendentes 
muito velhos e descendentes muito jovens. Por outro lado, por força 
mesmo do desdobramento da mulher em suas múltiplas funções de 
profissional e mãe, será cada vez mais solicitada a ajuda das avós no 
cuidar, orientar os netos e na supervisão da casa. Lembrar que avós 
de 60 anos ainda estão no vigor de suas forças e a família, assim, 
assistirá uma participação avoenga no seu interior. Esta convivência 
exigirá acordos, aberturas e cumplicidade. 

O CONTROLE DA NATALIDADE cada vez mais aperfeiçoado 
formará famílias com apenas um filho, máximo dois. A primeira 
conseqüência é que, e isto se observa em vários países europeus, 

co número de nascimentos já se equipara ao de falecimentos com a 
conseqüente estagnação da população. O prolongamento de baixa taxa 
de natalidade levará a uma progressiva diminuição de tios, tias, primos 
e primas. Difícil ainda prever as conseqüências dessa evolução. Eles 

' 	têm papel importante na socialização das crianças, especialmente por 
relativizarem a influência dos pais. (LORENA E MELISSA PORTES). 

' 	Assistir-se-á, assim, a um retraimento de relações colaterais e a uma 
maior dependência afetiva das crianças em relação aos pais. 

c) RUPTURAS MATRIMONIAIS - hoje já se observa o fenômeno 
social de relações conjugais poucoduradoras. Vimosqueoscasamentos 

o têm como razão de ser o lastro afetivo e quando este acaba não mais 
há razão de se permanecer junto. Com  as novas uniões, sempre 
mais numerosas, as relações de parentesco não consangüíneas são 

5 	cada vez mais comuns. As famílias do futuro certamente terão que 
o engendrar até novos nomes para a denominação de seus membros. 



A cada família que se reconstitui são numerosos outros personagens 
que se somam num emaranhado de interesses, costumes, conflitos 
e, certamente perda daquele cimento que sedimenta a família. Este 
fato me parece irreversível e incontornável. Como a família sempre 
encontra meios e modos de permanecer e se fortalecer, também ai há 
de encontrar saídas. 

Outro fato que se deve salientar é que nas separações, com 
ou sem novas uniões, o agente de continuidade para o filho é a mãe. 
Aconteça o que acontecer, ao menos ela se mantém solidária com o 
filho e assegura-lhe um quadro temporal estável. Estatísticas recentes 
mostram que 50% dos pais sem os filhos a seu cargo perdem o 
contato com eles. A mãe surge, assim, como a personagem essencial 
da família. Não será, portanto surpresa entrarmos num modelo familiar 
matrilinear. Em apoio a essa previsão verifica-se ser crescente o 
número das "produções independentes" e das famílias monoparentais 
lideradas pelas mães. 

Em resumo, podemos esperar estarmos indo no sentido de 
uma família mais f}uida, de um pacto conjugal mais frágil, de uma 
socialização mais difícil (está se deixando muito a cargo da escola 
essa tarefa). 

Conclusão: 

Estas observações sobre o futuro da família parecem deixar 
um travo de desânimo. Não há razão para tal, uma vez que deixei 
claro que em todos os embates de que a família foi protagonista, sua 
aparente fragilidade sempre resultou em seu fortalecimento. Estamos 
convencidos que a família continuará sendo um dos maiores recursos 
para a pessoa e para a sociedade, daí que ela é sempre escolhida 
prioritariamente como parceira da administração pública para a 
realização de políticas sociais. Sua permanência ao longo dos séculos 
é motivo de estudo e admiração. Procura-se compreender as razões 
de sua existência, as formas de sua organização, as mudanças que a 
influenciam, as tensões e conflitos que a permeiam e o futuro que se 
descortina a partir dos seus componentes. Sua aparente fragilidade 
sempre foi fonte de um caminho novo que a conduz ao desempenho 



do seu papel fundamental. Sejam quais forem as roupagens, as 
forças que a queiram solapar, os agentes contributivos para o seu 
descrédito, ela sempre, como Fênix, ressurgirá para cumprir sua 
missão insubstituível e intransferível. Hoje como amanhã ela é, e será, 

"lócus" formador da pessoalizaçâo do ser humano. (JOÃO PAULO 
II). É nela que se encontram todo o ingrediente necessário para tornar 

ser animal no ser homem, em toda a expressão de sua dualidade 
inseparável: corpo e alma. 
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O A Importância da Família como primeiro espaço Educativo 

I 
O ordenamento jurídico brasileiro traz em seus diversos 
diplomas legais e na Constituição exigências aos pais quanto 

à educação dos filhos, e também estabelece a educação como um 
dever do próprio Estado. 

Atualmente a família tem sido posta em questão pelas 
profundas e rápidas transformações da sociedade. 

Nestes últimos tempos ela vem sendo submetida a uma 
série de novos desafios, sobretudo, pelas várias transformações 
legislativas e políticas em relação à vida. 

A família não é somente um lugar de crescimento pessoal, dos 
afetos, da transmissão da cultura entre as gerações, mas sim uma 
comunidade de amor, o lugar do direito e do princípio do cuidado, 
da solidariedade, partilha, amizade, companheirismo, respeito e 
unidade. 

A educação, aqui, é processada sem regulamentos técnicos, 
onde constitui maior relevância aquilo que o indivíduo é não aquilo 
que ele é capaz de fazer. 

Desde sempre, a família acaba por surgir como um lugar onde 
se aprende a viver, ser e estar, e onde se começa o processo de 
conscientização dos valores sociais inerentes à sociedade e sem os 
quais esta não consegue subsistir. E nesse ambiente que o individuo 
aprende a respeitar os outros e a colaborar com eles. 

A família surge com DIREITOS e DEVERES. Estes deveres 
estão consagrados na Constituição da República e nos valores 
sociais e morais respectivos à sociedade. Os pais dão vida aos cn 
filhos, a partir daqui cabe a eles dar-lhes o apoio de que necessitam o 
a educação e as condições necessárias para o seu crescimento 
saudável. Ln 

O meio familiar exerce uma das mais importantes influências 
no desenvolvimento das capacidades cognitivas e na estruturação 
das características afetivas dos filhos. No entanto, a educação 
familiar não deve entoar só os efeitos do desenvolvimento dos filhos. 
A família deve ser considerada um ecossistema da educação. o 

Infelizmente em nossos tempos a família, célula base da 
sociedade sujeita de direitos e deveres tanto do Estado, como de 



qualquer outra comunidade, encontra-se muitas vezes como vítima 
da sociedade, da lentidão das suas intervenções e das suas patentes 
injustiças. 

Outrossim, pela conjuntura histórica que vivemos como a 
Globalização e Pós Modernidade; observamos que a família não 
contém mais a exclusividade da função educadora, mas a divide 
com a escola e com o ambiente social. Mesmo assim, mantêm 
importantes indeclináveis funções, tais como: 

Ser formadora de pessoas, orientando a consciência de 
seus membros sobre suas responsabilidades políticas e sociais, que 
podem exigir-lhe uma ação organizada para a transformação global 
da sociedade, esforçando-se em superar o sistema desumano e 
consumista; 

Transmitir valores fundamentais e educar seus membros a 
vivê-los integralmente; 

Educar para a justiça e a liberdade de modo especial. 
A família é o espaço de humanização quando os seus 

membros se dedicam aos outros e estão atentos às suas 
necessidades, angústias e receios, tornando possível despertar nas 

CD pessoas a consciência da sua dignidade, da dignidade de todos os 
seres humanos. 

eu Conclui-se, portanto, que a família com seus inúmeros valores 
ainda é sobretudo, o alicerce da sociedade, além de ser um dos 
tesouros mais importantes de toda a história da humanidade desde 
sua origem. 

2° A Responsabilidade da Educação da Família e do 
Estado 

Como preceitua a Constituição da República no artigo 205, 
a educação é um dever do Estado e da Família. O Estado deve 
proporcionar o acesso à educação através dos estabelecimentos de 
ensino públicos ou privados, zelando pela qualidade desse ensino e 

o desenvolvendo programas de apoio à família do educando. O Estado 
CL 	deve também manter a merenda escolar para os alunos do ensino 

fUndamental (10  ao 91  ano), complementar o material didático e 
oferecer condições de ensino e aprendizagem. 

8 	Na geração presente, a educação não é mais conhecida como 



um "produto", mas como um "processo" que se desenvolve em vários 
espaços, não se limitando apenas à família e a escola. Segundo a 
Lei de Diretrizes e Bases: 

Art. 10  A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

É no mesmo sentido que a C.F. também define a educação 
como um processo de vários atores, embora acometa mais 
diretamente ao Estado e à família o dever de assegurá-la e àquela 
prestá-la. (Art. 205, caput, Constituição da República de 1998) 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

E mais adiante, no parágrafo primeiro ao artigo 208, é a 
Constituição Federal que identifica a natureza jurídica da educação 
fundamental: 

Parágrafo primeiro. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo. 

Direito subjetivo público à educação 
O direito subjetivo público à educação apresenta-se antes 

como o direito à formação escolar do menor, o que importa o dever 
do Estado de adotar políticas de aumento do número e da qualidade 
das instituições de ensino, de modo a atender a toda população 
infanto-juvenil. 

O papel do Estado na formação educacional dos menores 
depende, no entanto, da colaboração dos pais. 

A lei civil reforça a atuação devida pelos pais estabelecendo o 
dever de criação e educação dos filhos, algo bem mais amplo do que 
a formação escolar. 

Sem dúvida, cabe, primordialmente aos pais, diligenciar a 
matrícula dos filhos em instituição escolar pública ou privada e ainda 
acompanhar o desempenho escolar dos filhos. 

A simples presença do menor em escola, não tem o condão 



de esgotar o dever dos pais, pois as instituições não substituem 
(nem devem substituir) a presença constante e ativa dos pais no 
desenvolvimento moral e intelectual das crianças e jovens. 

A educação, porém, só poderá ser considerada como um 
direito de todos, se houver escolas para todos. Se há um direito 
público subjetivo à educação, isso quer dizer que o indivíduo 
tem a faculdade de exigir do Estado o cumprimento da prestação 
educacional pelos poderes públicos. O seu não oferecimento importa 
na responsabilidade da autoridade competente. 

31  A C.F. DE 1988 e a mudança na relação entre pais e 
filhos 

Ao atingir a configuração atual, a antiga pátria potestas dos 
romanos, sofreu profundas transformações que lhe abrandaram o 
caráter. 

Inicialmente, eram tão amplos os poderes reconhecidos ao 
pater famílias sobre SUS, famílias que se pode mesmo compará-lo 
a um déspota. Tais poderes - ius vitae ET necis (direito de vida e 
morte); ius noscae dandi (direito de dar o filho); ius vendi (direito de 
vender o filho) e o direito de expor ou manter o filho recém-nascido 
- assumem maiores proporções quando se considera o fato de o 
direito romano jamais ter conhecido o instituto da maioridade. 

Ante a rigidez do direito romano e o carater que se reveste o 
o 

instituto contemporaneamente, pode-se afirmar que ao menos nos 
países de cultura judaico-cristã, a base do instituto mudou. 

Naturalmente, a mudança do poder familiar reflete uma 
mudança mais ampla na própria entidade familiar. 

Anteriormente, a família era estrutura no casamento, na 
hierarquia no chefe de família, na redução do papel da mulher, nos 
filhos legítimos, nas funções de procriação e de unidade econômica 
e religiosa; hoje sua base - seja fundada no casamento, na união 
estável, na monoparentabilidade, na consanguinidade ou na adoção 

o - está centrada no "afeto". 
As relações familiares podem se desenvolver num clima de 

afetividade em que as necessidades do outro são tão ou até mais 
importantes do que as próprias necessidades. 

g 	Nesse ambiente os pais podem (ou devem) estarem atentos 



as necessidades materiais, morais e intelectuais dos filhos e prontos 
para, na medida de suas possibilidades, atendê-las. 

Princípio da igualdade entre os filhos 
A norma constitucional (art 227, $ 60,  CF/88) e a norma 

infraconstitucional (art 1596, CC/202) consagram expressamente o 
princípio da igualdade na filiação. 

Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais retratam 
mudanças paradigmáticas envolvendo a concepção de família e, por 
certo, também a nova configuração do poder familiar. 

A discriminação entre filhos legítimos e ilegítimos e adotivos 
que perdurou no Direito nacional até a promulgação da Constituição 
da República de 05 de outubro de 1988, não têm mais lugar no 
Brasil. 

A disciplina dos laços paternos - filiais atuais refletem o 
sentimento de igualdade e direito à diferença. 

A igualdade deve ser entendida como a mesma oportunidade 
de acesso a bens materiais e imateriais. Assim, viola o direito à 
igualdade o pai ou mãe que não assegura a cada um dos filhos as 
mesmas oportunidades de acesso aos bens materiais, como por 
exemplo, deixa que uns estudem nos melhores colégios e recebam a 
mais esmerada educação e formação, em detrimento de outro. 

Todavia, há casos em que os pais podem adotar medidas 
diferentes na educação de cada um dentre os filhos, ou mesmo 
um dos filhos. Por vezes, a satisfação do princípio da igualdade na 
filiação impõe o atendimento às diferenças individuais, o respeito ao 
direito de cada um de ser diferente. 

40 A C.F. de 1988 e os Direitos Fundamentais a Infância e a o 
Adolescência 

O direito nacional passou por diversos estágios até adotar 
a Doutrina Jurídica da Proteção Integral. Durante longo tempo, a 
preocupação do Estado em relação ao menor cingia-se às situações 
de orfandade e de marginalidade. 

A Constituição da República de 1988, influenciada pelo 
movimento de mobilização do inicio da década de 80, que levou a um 
intenso debate sobre os diversos aspectos da proteção da infanto- 
adolescência, revolucionou as bases da disciplina dos problemas da 0. 



infanto-adolescência, ao assumir uma proteção mais ampla (integral) 
do menor. 

De acordo com esta Doutrina, a população infanto-juvenil, em 
qualquer situação, deve ser protegida e seus direitos garantidos, 
além de terem reconhecidas prerrogativas idênticas às dos adultos. 

As crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos 
universalmente, conhecidos, não apenas de direitos comuns aos 
adultos, mas além desses, de direitos especiais, provenientes de sua 
condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, que devem ser 
assegurados pela família, Estado e sociedade. 

A proteção, como prioridade absoluta, não é mais obrigação 
exclusiva da família e do Estado: é um dever social. 

As crianças e os adolescentes devem ser protegidos em razão 
de serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 

Mesmo os menores que não se encontram na situação 
de orfandade, abandono pelos pais ou criminalidade, por vezes, 
necessitam da atuação protetora do Estado e da sociedade. 

São conhecidos os casos de crianças que são exploradas 
pelos próprios pais (mendicância, prostituição infantil) ou 
negligenciadas (não matriculadas em instituição escolar, por 
exemplo). 

50  ECA - O Dever do estado e a oferta do ensino 
obrigatório 

Após a Constituição Federal ser considerada regulamento 
produziu-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é 
a Lei no 8069, de 1990, que tem sido invocada com freqüência nas 
ações judiciais que garantem o direito à educação. Todo um capitulo 
do ECA foi dedicado à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. A 
começar pelo Ad. 53: 

A criança e o adolescente têm o direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

o cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 
1) 	Igualdade de condições para o acesso e permanência 

Ui na escola; 
Direito de ser respeitado por seus educadores; 
Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 



recorrer às instâncias escolares superiores; 
Direito de organização e participação em entidades 

estudantis; 
Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, bem como participar de definição 
das propostas educacionais. Acesso à escola pública e gratuita 
próxima de sua residência. 

No artigo 54 do ECA é ratificado o dever do Estado quanto à 
educação principalmente no que diz respeito ao ensino fundamental 
obrigatório. O mesmo Estatuto no ad. 55 estatui que os pais ou 
responsáveis tem a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino". 

Aqui se chama a atenção ao vocabulário utilizado pelo ECA 
para expressar a responsabilidade dos pais ou responsáveis pela 
educação dos filhos ou pupilos, quando impropriamente fala-se 
em obrigação, a palavra mais adequada seria dever, posto que a 
obrigação comumente advém de um contrato, enquanto que o dever 
é proveniente da lei, o que é o caso do dever de matricular os filhos e 
dirigir-lhes a educação. 

Obrigação = contrato 
Dever = lei 
No Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 

55, é dever dos pais matricularem seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino. Por óbvio que sua obrigação não termina no ato 
singelo da matrícula. É dever inerente ao poder familiar dos pais ou 
responsáveis, dirigir-lhes a educação e a criação. No Código Civil em 
vigor: 

Ad 1634— Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos 
menores: Dirigir-lhes a educação e criação. 

Nessas condições, positivou-se a educação como: 
um direito fundamental, de natureza social, 
co-responsabilidade do Estado e da família. 
reconhecimentos de que educação é um processo que se 

desenvolve na escola, mas também em outros espaços sociais, tais 
como a sociedade, a família, a cultura, etc. 



4- princípio da proteção integral, no sentido de que o jovem 
com idade inferior a 18 anos deve ser colocado à salvo de qualquer 
forma de negligência. 

- é dever dos pais não somente matricular seus filhos, mas 
também dirigir-lhes a criação e educação. 

6- a não oferta de ensino fundamental ou a sua irregularidade 
implicará a 	 responsabilização da autoridade 
competente. 

A educação formal - aquela proporcionada pelos 
estabelecimentos de ensino reconhecidos - é adotada de uma 
intencional idade, ou seja, através dela o Estado estabelece que 
tipo de informações deva ser transmitido aos educadores. É uma 
educação voltada para o atendimento dos objetivos do regime pelo 
qual se rege o Estado. 

Contudo, o ECA no art. 54 IV, estabelece o dever do Estado 
de manter creche e pré-escola para crianças de O a 6 anos de idade. 
O mesmo Estatuto também prevê a oferta do ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, inclusive, para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria (art. 54, 1, ECA). A idade escolar, em face 

	

2 	das mudanças introduzidas pelo ECA e pela estrutura da escola 
moderna, deve ser compreendida entre 6 aos 17 anos de idade. 

61  O Princípio da afetividade e o abandono afetivo 
o 

O conteúdo de o pátrio poder se alterou substancialmente, 
sendo deslocado, juridicamente, o seu ponto central, do direito dos 
pais sobre os filhos para o melhor interesse do filho. Assim, esse 

	

' 	'novo' conteúdo inaugurou o instituto do poder familiar - melhor 
identificado como poder-dever ou autoridade parental, que se refere 

	

'? 	ao exercício dos deveres parentais de ambos os pais, em igualdade 
de condições, de forma a cumprir as determinações legais referente 
aos direitos dos filhos incapazes. 

Tal alteração passou a não mais corresponder com a 
o nomenclatura utilizada pela Constituição Federal, pois não se tratava 

mais de um conjunto de poder dos pais, mas um conjunto de deveres 
dos pais a serem exercidos em prol dos filhos, com fiscalização do 

	

5 	Estado e da sociedade, sendo exercido por estes na impossibilidade 

	

8 	dos pais o exercerem. Tal nomenclatura foi repetida pelo Estatuto 



da Criança e do Adolescente, sendo alterada somente pelo Código 
Civil de 2002, que adotou a nomenclatura de poder familiar, tentando 
adequar o termo à realidade sócio-jurídica vivida pela sociedade. 

O poder familiar, nesse contexto, é tido como um encargo dos 
pais de atender ao filho, assegurando todos os direitos fundamentais 
elencados pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente e pelo Código Civil por meio da promoção da 
assistência, criação e educação dos filhos. Tais deveres devem 
ser desempenhados por ambos os pais de forma conjunta e em 
condições de igualdade visando o melhor interesse do filho, cabendo 
ao filho respeitar e obedecer aos pais, seguindo suas determinações. 

Há de se ressaltar que os deveres paternos preceituados pela 
Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e 
pelo Código Civil não se restringem ao aspecto material, são muito 
mais abrangentes pelo fato da família atual ser pautada no principio 
da afetividade. Nesse contexto, os deveres paternos devem-se 
cingir, além do aspecto material, a educar, assistir e criar os filhos 
no aspecto moral, intelectual, ético, dando-lhes suporte para um 
desenvolvimento sadio, respeitando a dignidade do filho como sujeito 
de direito. 

Nesse caso, o papel da família contemporânea é garantir à 
criança além de suas necessidades básicas de subsistência, também 
o apoio moral, afetivo e psicológico. Quando isso não ocorre, coloca-
se em risco o desenvolvimento pleno da criança, enquanto pessoa 
humana. 

O princípio da afetividade é um dos atuais elementos 
constitutivos da família, o qual abarca todos os sentimentos acima 
citados, onde cada membro deve respeitar a dignidade do outro, 
pois a família não mais se baseia em uma relação mercantilista, de 
caráter econômico e produtivo, baseia-se, atualmente, no afeto, no 
amor e no respeito mútuo, com o intuito de realização pessoal afetiva 
de seus membros. 

A violação desse direito da criança (convivência familiar) 
bem como o fato de o genitor não dispensar assistência, educação 
e criação, de cunho imaterial, pode gerar danos aos filhos. Nesse 
sentido, cumpre ressaltar que a paternidade/maternidade são 



funções reais, ou seja, se um filho foi concebido, fruto da relação 
entre os genitores, este merece, tem o direito de ter sua dignidade 
respeitada, deve ser criado num ambiente de afeto, respeito, 
igualdade e responsabilidade, entre outros. 

Os danos sofridos pela criança, decorrentes do abandono 
afetivo, devem ser provados, averiguando-se se, efetivamente, os 
danos sofridos são decorrentes do abandono afetivo por parte de um 
dos genitores, por parte do descumprimento dos direitos dos filhos 
pelo genitor. 

70  O Código penal e o crime de abandono intelectual 
"Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover a instrução 

primária de filho em idade escolar. Pena: 15 (quinze) dias a 1(um) 
mês, ou multa". 

Em primeiro lugar o legislador deixa claro quando inclui 
no tipo penas a expressão: sem justa causa, pois se os pais não 
matricularam o filho ou de outra forma não provê sua instrução 
escolar por falta de estabelecimento de ensino no local onde 
moram, ou por impossibilidade de deslocamento para outro local 
onde possam estudar, ou ainda não tenham condições financeiras 

co 	suficientes para manter os filhos na escola, ou mesmo, quando os 
pais não têm entendimento sobre a importância da alfabetização dos 

! 	filhos, por ser de instrução rudimentar. Ainda sobre a justa causa 
para não matricular ou manter o filho menor na escola, cabe ressaltar 
que nos casos em que a culpa recair sobre o Estado por deixar de 
manter estabelecimento de ensino fundamental (obrigatório) ou 
deixá-lo em condições inadequadas ao ensino, cabe aos pais como a 
outros agentes da sociedade legitimados pelo art. 50, caput, da LDB, 
ingressar em juízo contra o ente responsável nos termos do $ 30 do 
artigo citado, exigindo do Poder Público que possibilite o acesso ao 
ensino fundamental, pois constitui um direito público subjetivo. 

No caso de comprovada negligência da autoridade 
competente, poderá esta responder por crime de responsabilidade 
nos termos do art. 208 $20, da Constituição Federal, onde se 
estabelece que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo 
Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

o autoridade competente". 



Desta forma, o ordenamento jurídico prevê punições aos 
pais que negligenciarem a educação dos filhos, como também a 
autoridade competente para prover o acesso ao ensino fundamental 
obrigatório, quando esta negligenciar na sua oferta. 

Está sujeito à penalidade quem deixar, sem justa causa, de 
prover a instrução primária de filho em idade escolar. Nesse caso o 
verbo prover tem o sentido de promover, providenciar, fazer o que for 
necessário para que o filho freqüente a escola. A instrução primária 
a que se refere o preceito penal é o ensino que vai até ao 90  ano. 

80  O Direito e a responsabilidade dos pais 
A responsabilidade - tarefa dos pais, no que tange a educação 

dos filhos, envolve uma constante atuação dos pais em prol dos 
filhos, que pode, no entanto, faltar ou falhar. 

Nem todas as falhas ou omissões dos pais podem ensejar a 
responsabilidade civil - definida como dever de indenizar. 

Há casos em que o abandono material e intelectual da própria 
família envolve indistintamente pais e filhos. Todos são vítimas. Não 
há como apontar um culpado na própria entidade familiar. 

Em muitas situações, contudo, a negligência de que trata o art. 
186 do Código Civil de 2002 pode estar presente. 

Art. 186 "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" 

Ato Ilícito = Dever de repará-lo 
Nestes casos, e somente nestes, é defensável o dever dos 

pais de indenizar o filho por dano pessoal ou material. 
As situações concretas são múltiplas. Impossível elaborar uma o 

listagem taxativa. 
A titulo de exemplo destaco algumas delas: 
Situação 1 - Na vigência do casamento, os pais delegam a 

educação dos filhos à entidade escolar. Negligenciam os deveres de 
assistência moral, à medida que não acompanham o desempenho 
dos filhos na escola e não se envolvem em questões relativas a 
formação moral e intelectual deles. 

Situação 2 - Ocorrendo a separação dos pais, os filhos ficam 
sob a guarda de um deles. 0 outro genitor constitui nova família e 



concede aos filhos da segunda união, oportunidade de educação 
escolar bem mais esmerada. Viola-se, assim, princípio da igualdade 
na filiação. 

Situação 3 - Ocorrendo a separação dos pais, a um deles é 
conferido o dever de guarda do filho e ao outro o dever de visita e 
pagamento de pensão alimentícia. Este último paga regularmente a 
verba alimentar, mas falha ao dever de visita, deixando de prestar 
assistência moral e de exercer o dever de fiscalização quanto à 
educação escolar do filho. 

Situação 4 - Havendo filhos matrimoniais e não matrimoniais, 
genitor concede aos filhos nascidos do casamento, maiores e 

melhores oportunidades de educação e profissionalização, mantendo 
os demais na clandestinidade e sonegando-lhes o acesso aos 
mesmos bens materiais. O desrespeito ao princípio da igualdade na 
filiação é evidente. 

Situação 5 - Não raro, nas separações, os pais se envolvem 
em situações de grande litigiosidade e transferem aos filhos as 
mágoas e os rancores cultivados em relação ao ex-parceiro. Os 
danos morais podem ser tão, ou mais graves, do que os danos 
materiais. 

Rotineiramente, a palavra responsabilidade quando ligada aos 
pais denota antes as atribuições que lhe são confiadas, ou seja, a 

o 
responsabilidade enquanto tarefa ou obrigação dos pais: 

Nesse sentido, a tão debatida questão acerca dos genitores 
que não visitam os seus filhos, a eles negando a mínima atenção. 

Há que se desvincular a imagem do outro genitor, por o 
vezes fonte de dissabores, e ter ciência de que as crianças e os 
adolescentes não podem padecer em virtude de sentimentos 
menores de adultos que têm a obrigação de estar preparados para 
exercer a paternidade e maternidade ou de encontrar meios para 
fazê-lo. 

"Outro ponto em questão e tão já debatido diz respeito aos 
genitores que, mesmo reunindo condições financeiras para tanto, 
negam à prole por vezes o necessário à própria subsistência, uma 
vez mais confundindo os menores com a imagem do outro genitor". 

8 	Nesse diapasão, a omissão à assistência imaterial, ao afeto, à 



convivência familiar, à criação e à educação à prole constitui conduta 
ilícita, por violar preceitos da Constituição Federal, do Código Civil 
e do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo incidir na 
indenização por danos morais. 

Nesse viés, deve-se ilustrar que a responsabilidade civil por 
abandono afetivo não visa que um genitor ame seu filho, mesmo 
porque o amor não é tutelado pelo direito e ele não tem preço' e 
não se compra'. O que se tutela são os direitos dos filhos, que não 
pediram para nascer, mas que têm o direito de ter um pai presente 
em suas vidas, auxiliando o outro genitor a exercer o poder familiar 
de forma a fazer valer os direitos de sua prole. 

Conclusão 
A Constituição de 1988 tratou a Educação como direito 

fundamental do ser humano, apontando ao Estado e a Família, em 
colaboração com a sociedade, o dever de prestá-la, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

"FORMAR CIDADÃOS NÃO É UMA TAREFA PARA UM DIA 
E, PARA CONTAR COM ELES QUANDO HOMENS É PRECISO 
INSTRUÍ-LOS AINDA CRIANÇAS". (Rosseau) 
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entrevista ao jornalista José Eduardo Costa, da revista Você Na 
S.A., o economista americano Richard Thaler explica como se 
decepcionou com os modelos econômicos desenvolvidos por 

seus colegas de profissão, por não considerarem em suas análises o 
fator psicológico, que influência a forma como tomamos decisões em 
geral. 

Segundo Thaler, os modelos são construídos a partir de perfis 
ideais, extremamente racionais e não suscetíveis às emoções. No 
mundo real, diz ele, as pessoas cometem erros e fazem escolhas 
sem considerar os reflexos no longo prazo. "Somos imediatistas", diz. 
Richard enveredou pela Psicologia e se especializou em uma área 
que hoje aplica a teoria econômica à interpretação de fenômenos do 
cotidiano. 

Ele lecionou 	na 	Universidade de Stanford, 	no 	Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts e desde 1995 é professor da escola de 
Negócios da Universidade de Chicago. Em 2009, Richard veio ao Brasil 
para divulgar seu livro "Nudge, O Empurrão para a Escolha Certa" 
(Editora Campus/Elsevier), escrito em parceria com Cass Sunstein, 
também da Universidade de Chicago. Nele, o professor apresenta o 
conceito de 'arquitetura de escolhas", segundo o qual é possível criar 
um ambiente de decisões que permite escolhas mais estruturadas e 
mais acertadas de acordo com os seus objetivos. 

Assim como um arquiteto que toma decisões ao desenhar um 
prédio considerando a maneira como as pessoas vão usufruir dos 
espaços no futuro, a ideia de arquitetura de escolhas pressupõe que 
você antecipe cenários, mude o peso das variáveis envolvidas na 	tn 

decisão e coloque-se no papel da outra parte. Esse exercicio faz você 	o 
ponderar sobre os prós e contras de cada possível decisão, optando 
pela que é mais pertinente aos objetivos que quer alcançar. Parece 
trabalhoso, mas a prática torna o exercício automático. 

Ele tirou esse conceito a partir de um livro de Don Norman 
('The Design of Everyday Things"), onde o autor diz que os designers 
precisam estar atentos aos usuários de seus objetos, pois nós humanos 
temos de tomar dezenas de decisões todos os dias. Portanto, o design 
deve facilitar a vida do usuário. Da mesma forma, se você é um gestor 
e influencia indiretamente as decisões que as outras pessoas fazem 



você é um arquiteto de escolhas e deve simplificar as opções. 
Richard Thaler afirma também que para tomarmos boas 

decisões, uma das coisas mais importantes é permanecer calmo. 
Evitar ficar muito entusiasmado. Quando deixamos que as emoções 
se apoderem de nós, fazemos péssimas decisões na maior parte das 
vezes. 

Outra coisa importante é estar aberto a diferentes pontos de 
vista. É muito comum ver pessoas que só ouvem aquelas pessoas 
que concordam com ele. E esse não é um bom caminho. Quando você 
ouve pessoas que discordam de você enriquece a análise e tem mais 
chance de tomar a decisão correta. 

"Observar o cenário e saber compreender os sinais que as 
pessoas dão ajuda a tomar decisões inteligentes", diz o professor 
Richard Thaler. 

Um dos principais erros é o excesso de confiança, que faz muitas 
pessoas construir modelos irreais, que subdimensionam variáveis 
importantes e que podem levar um projeto ao fracasso. 

Outro erro bastante comum é a aversão á perda. Isso acontece 
porque as pessoas são mais sensíveis às perdas do que aos ganhos. 

E isso é um problema quando precisamos inovar e as pessoas 
só tomam medidas convencionais. Muitas vezes nós temos de arriscar 
e perder algo para conquistar um bem maior no futuro. Devemos 
sempre incentivar o comportamento de correr riscos calculados. 

Muitas vezes também as pessoas tomam decisões e na hora de 
implementar focam nos objetivos de curto prazo, esquecendo-se das 
metas de longo prazo. A decisão não fica prejudicada, mas a execução 
sim. E quando as coisas vão mal ao futuro, a pessoa será questionada. 

' 	Deixar de considerar o impacto da decisão no médio e longo prazo é 
um erro. 

Outro aspecto essencial é observar o cenário e saber 
compreender os sinais que as pessoas dão. Isto ajuda a tomar 

cl) 	decisões mais inteligentes. 
Fala-se muito no tal efeito manada como uma coisa ruim. 

Em algumas situações seguir a manada pode ser até benéfico. Por 
outro lado, é preciso lembrar que a crise que está ai começou por 

o causa do consumo desenfreado das pessoas, que viam seus vizinhos 



comprando um carro novo, uma casa nova. Essas mesmas pessoas 
decidiam tomar empréstimos sem avaliar qual seria o impacto caso o 
cenário mudasse (aumentos dos juros, perda de emprego etc.). 

Ele aponta também que um erro com relação à escolha de 
carreira é se basear no campo que alguém mais gosta de estudar. Isso 
não necessariamente quer dizer que essas pessoas vão ser felizes 
ou bem-sucedídas, pois a escolha de carreira também pressupõe 
entender quais são seus interesses financeiros, pessoas com quem 
quer conviver e qual a perspectiva de médio prazo. Muitas vezes o 
trabalho em si não é tão interessante quanto a área de estudo. Você 
tem que entender do que se trata à carreira ou o emprego a que aspira 
e descobrir se você gosta. Só daí, decidir. 

Também segundo o conceito de arquitetura de escolhas, é 
possível criar um ambiente de decisões que permite escolhas mais 
estruturada e mais acertada. E como se fosse um "lembrete simpático" 
para nos orientar quando estamos "pilotando no automático", para 
irmos para a "direção correta', pois nem tudo que você gosta é bom 
para você... Quando deixamos que as emoções se apoderem de nós, 
tomamos péssimas decisões na grande maioria das vezes. No mundo 
real as pessoas cometem erros e fazem escolhas sem considerar os 
reflexos no longo prazo: "Somos imediatistas"... 

Resumo, em função de todos estes aspectos, nós como pais, 
professores e gestores, deveriamos utilizar em nossas ações várias 
destas táticas para ajudar nossos filhos, alunos e colaboradores a 
tomarem decisões mais acertadas, racionais e sábias. 

Além destas questões, vale ressaltar a importância de utilizarmos 
as quatro ferramentas que dispomos para influenciar positivamente o o 
comportamento e a tomada de decisões de nossos filhos: 

Modelo: procure sempre tomar decisões inteligentes, 
racionais e ponderadas. Você é um exemplo para seus filhos. E sempre 
que puder, ao tomar decisões, expliquem quais eram as alternativas 
para seus filhos e os porquês (Não vamos trocar de carro este ano, 
porque tivemos gastos inesperados com o vazamento do banheiro"). 

Diálogo: 	ouça 	muito 	seus 	filhos, 	sobretudo 	seus o 
problemas, anseios, necessidades e dificuldades. Faça perguntas 
sobre suas decisões, mostre interesse pelas respostas, faça-o refletir 



sobre as alternativas e explore mais opções ('e se?"). Conte histórias 
suas e de outras pessoas, reais e fictícias. Explore muito exemplos de 
tomadas de decisão de contos de fada, filmes e livros. 

Feedback: elogie, valorize e comemore todas as boas 
decisões que seus filhos tomarem. Faça-os refletir e aprender com os 
acertos e com os erros. Tente identificar indícios e sinais que poderiam 
ter sido mais bem analisados no processo decisório. Após um erro, 
explore o que eles pretendem fazer na próxima vez numa situação 
similar ("lições aprendidas"). 

Fazer junto: ensine seus filhos a pescar. Não venha 
com o sushi pronto! Reforce-os a tomar decisões com autonomia. Não 
decida por eles! 

E, finalmente, as dicas gerais: 
Deixe-os PRATICAR a tomada de decisões. Faça com que 

eles, desde muito cedo, comecem a fazer escolhas próprias, mesmo 
que simples: "Qual cereal você quer hoje? Você quer vestir o blusão 
azul ou o vermelho? Qual boneca vai dormir com você esta noite? Que 
história você quer que eu leia para você?". 

-Não deixe que tomar decisões pelos seus filhos se torne um 
ao 	hábito. Você pode fazer com que seus filhos se tornem inseguros e 

dependentes. 

Explore com eles cada fase do processo de tomar decisões: 



'À medida que eles amadureçam, vão dando mais e mais votos 
de confiança, autonomia e poder. 

lncentive-os a treinar os irmãos neste processo. 
Explore muito o conceito de CONSEQUÊNCIAS. 
Mostre sempre que necessários quais os possiveis impactos 

e consequências das atitudes e comportamentos no curto, médio e 
longo prazos, fazendo paralelos e mostrando exemplos. 

'Desenvolva com eles uma visão de futuro e procure auxiliá-
los a fazer planos de ação para que alcancem seus objetivos nas 
diferentes áreas da Roda da Vida. 

'Mostre a importância das decisões em cada área da 'Roda 
da Vida" e os respectivos impactos no futuro: Nunca imponha suas 
opções para seus filhos. 

Eduque-os para escolhas responsáveis. 
'Ajude-os a terem autonomia e liberdade de escolhas. 
'Incentive e crie condições para que eles tomem decisões 

acertadas e sejam felizes. 



EDUCAR PARA A SOLIDARIEDADE, 
RESPEITO E DIGNIDADE 

FRANCISCO XAVIER MEDEIROS VIEIRA 
Membro do Conselho de Educadores 



da psicóloga social Sandra Betti, as pistas de como Recebemos 
educar para a escolha, liberdade e discernimento. Coube-me 

desafio de pensar sobre como educar para a solidariedade, 
respeito e dignidade. Permito-me inverter os termos do meu trabalho, 
embora sem negar o grau de importância de cada um. Não quero 
discutir se entre eles há hierarquia ou subordinação. Contudo, é preciso 
estabelecer em que nível, em nossa concepção, está a solidariedade, 

respeito e a dignidade. 
Gostaria de destacar, nos termos dessa proposição, o respeito, 

sem 	o 	qual 	o 	educando 	dificilmente 	estaria 	preparado 	para 	a 
solidariedade e para viver com dignidade. 

Educar para o respeito me parece fundamental. Respeito para 
consigo próprio e para com os outros. Vivemos em uma sociedade e 
em um tempo em que a regra é sistematicamente ignorada, qualquer 
que seja seu ângulo conceitual. Vejamos: 

Quando desrespeito o outro estou desrespeitando a 
minha humanidade. A disputa, na família, na escola, na carreira ou na 
sociedade, só é saudável quando o parâmetro é o mérito e quando as 
diferenças são respeitadas; 

Não há solidariedade sem respeito ao outro; 
A dignidade pressupõe uma postura de compreensão, 

aceitação e compromisso; 
A formação do ser humano é um processo que envolve 

escolha, liberdade e discernimento e que se completa, na caminhada 
civilizatória, com a dignidade vivenciada no respeito e na solidariedade. 

Cabe, agora, responder como EDUCAR PARA O RESPEITO, A 
SOLIDARIEDADE E A DIGNIDADE. 8 

Educação 	natural 	e 	educação 	formal. 	Conceito 	e çu 

responsabilidade. CF, art. 23,V (acesso à cultura, à educação e à 
ciência): direito e dever familiar e social, art. 205; garantias do Estado, 
art. 208; Educação Ambiental, art. 23, VII dc art. 225, § 10. 

A responsabilidade educacional, a formação através dos valores 
abraçados pela família, é inescusavelmente, dos pais. Educamos para 
que nossos filhos sejam felizes. Uma felicidade que esteja conectada 
com o respeito, a solidariedade e a dignidade. Como ensinou o 
geógrafo Milton Santos, o que conta, de fato, são os bens infinitos: 



amor, a compaixão, a solidariedade, o perdão. Porque os bens 
finitos, uma casa, um carro, um emprego, tudo isso, além de valor de 
mercado, tem prazo de validade. 

- RESPEITO 
Como definir o respeito? Respeito é a atitude que não 

decorre de condição de hierarquia, seja familiar, laboral, social ou 
política. Respeito é a atitude de quem vê no outro um ser humano 
revestido de dignidade, isto é, com autoridade moral para merecê-la. 

Para comigo: Se eu próprio não mereço o meu respeito, 
se sou incapaz de respeitar-me, sinto-me subalterno em relação ao 
outro, com medo e não respeito. Por isso, em primeiro lugar, devo ter 
consciência do meu valor, da importância inerente a qualquer pessoa, 
do direito que cada um tem ao reconhecimento da própria dignidade. 
Sem autoidolatria, mas com autoestima não exacerbada. Saúde física 
e mental. Consciente de minhas limitações deve despender um esforço 
contínuo em busca de crescimento. 

Para com meus próximos: O respeito ao outro começa 
no lar e está relacionado com o meu próximo mais próximo. Interação. 
Respeito pela individualidade de cada um. Abertura. Empatia. 

Pela natureza, ecológico, participativo. 
-, S. 	Educam-se para o respeito mais pelo exemplo que com 

palavras. Daí a importância do conhecimento do educando - ser único, 
singular, irrepetível - de suas potencialidades e limitações. 

O respeito nasce, também, do diálogo, do interesse, da 
transparência, da autenticidade, da admiração, da benquerença e do 

' 	apoio permanente e incondicional. 
Respeito nas relações com a Escola. 
Respeito também não se limita às obrigações. 

Consciência social impõe participação e luta pelos direitos individuais 
e coletivos. 

9. 	Respeito no trânsito. 
o 10. 	Respeito e cidadania. 

II— SOLIDARIEDADE 
'Solidariedade e cidadania: A cidadania sozinha é coisa 

abstrata, a solidariedade sozinha é apenas um ato generoso. Vamos 



juntar esses dois mundos". (Rute Cardoso, p. 193) 
Conceito. Em síntese, nos quadrantes da sociologia, 

solidariedade é "a condição grupal resultante da comunhão de atitudes 
e sentimentos, de modo a constituir o grupo unidade sólida, capaz de 
resistir às forças exteriores e mesmo de tornar-se ainda mais firme em 
face da oposição vinda de fora" (Michaelis). Esta é uma solidariedade 
coletiva delineada, com fronteiras visíveis. Não exclui a solidariedade 
individual, mesmo porque sem ela inexiste a grupal. Como disse 
Guiomar Albanezi: "Solidariedade é o amor em movimento". Eu 
manifesto a minha solidariedade com alguém ou com alguma causa. 
Estamos vivendo num mundo em que as informações são produzidas 
e compartilhadas muito rapidamente, provocando reação imediata. 
O grande desafio é identificar o que é realmente importante. Como 
educar diante de tantos estímulos e informações? Aqui também 
importa a postura dos pais, cuidadores e professores, seu exemplo, a 
provocação através do diálogo, o exame crítico das noticias lidas ou 
ouvidas. 

No lar, no trabalho, na vida social. 
Política, denúncia, atitude profética, participação, 

responsabilidade social. 

III - DIGNIDADE 
"Aprendi que um homem só tem o direito de olhar outro, de 

cima para baixo, quando quer ajudá-lo a levantar-se". (Gabriel Garcia 
Marques) 

Igualdade constitucional. Ainda uma utopia, temos o 
dever de persegui-la, sempre. 

Direitos humanos. Continuam desrespeitados no Brasil 
e no mundo, mas devemos incutir nos educandos nossa indignação, 
sempre que nos depararmos com qualquer situação que apequene o 
ser humano. 

Justiça. Falha como toda obra humana, ainda assim 
devemos realizá-la, lutando pelo acesso de todos a ela. Cultivar a 
cultura da paz contra a cultura do litigio. Isaias, 7 séculos a.C.: "A obra 
da Justiça é a Paz". 

Ruy: "Quanto mais se civiliza o gênero humano, mais a 



guerra desciviliza". 

Conclusão 
Como se educa? Não só a respeito de questões privadas, do 

dia-a-dia da casa, da família e da escola, mas também dos temas 
de interesse público. Sem isso não existe uma consciência política, 
fundamental para a cidadania. A visão que os pais têm do mundo 
influencia os filhos. O mais importante, contudo, é o modo como lidam 
estas questões com os filhos. Somos tolerantes ou preconceituosos? 
Por isso, gostaria de refletir com Vocês os questionamentos que se 
seguem, todos ligados ao tema de nossa palestra. 

A Comissão Pastoral da Terra revela que de 1985 a 
2011, período democrático, 1580 pessoas foram assassinadas no 
campo. Apenas um mandante desses assassinatos está na prisão. 
Sabemos da violência, cotidiana, que impera no campo. Dom Pedro 
Casaldáliga, fundador da Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista 
Missionário, falando sobre os conflitos agrários, disse: "Podemos 
dividir nosso país em três. Primeiro, o Brasil hegemônico, que está 
a serviço do agronegócio, depredador, monocultural, latifundista, 
excluidor dos povos indígenas e do povo camponês. Fiel à cartilha 
do capitalismo neoliberal. Uma oligarquia política tradicionalmente 
dona do poder e da terra" (Folha de São Paulo, junho/li). Neste ano o 
de 2011, o desmatamento para a plantação de soja na Amazônia 
cresceu 85% em relação ao ano passado. Pergunto: Você já se 
inteirou do Código Florestal aprovado na Câmara dos Deputados que 
anistia desmatadores (área igual a do Estado do Rio Grande do Sul) 
e consolida a atividade agrícola em áreas preservadas - áreas de 
regeneração da Amazônia e Mata Atlântica? 

A construção da usina de Belo Monte, no Pará, pelo 
consórcio Norte Energia, obteve o sinal verde do IBAMA, mesmo sem 
o cumprimento das condicionantes exigidas. Você acha que devemos 
discutir o assunto com filhos e amigos? 

3. 	As 17 centrais nucleares de geração de energia elétrica 
da Alemanha deixarão de funcionar até 2022. Apesar do vazamento 
de radioatividade na Inglaterra, em 1957, no Cobrado em 1969, em 

- West Valley, entre 1966 e 1972, do acidente em Chernobyl, Ucrania, 



em 1986, e o deste ano, em Fukushima, Japão e do exemplo alemão, 
Brasil teima em construir a Angra 3, energia cara, não renovável, 

poluente e de alto risco. Qual a sua posição, frente à energia limpa que 
Brasil pode produzir com seus vastos recursos hídrico e do etanol, 

da biomassa, da eólica? 
4. 	O que acha do sigilo eterno sobre os documentos 

oficiais, ameaça que pesa no Senado depois que a Câmara limitou o 
sigilo há cinquenta anos? 

S. 	Foi correta a decisão do STF que permitiu a liberação da 
chamada "Marcha da Maconha"? Você é pela legalização das drogas? 
Ou por sua descriminalização? A Lei n° 11.343, de 2006, substituiu a 
pena de prisão por advertência, medidas educativas (programas de 
reabilitação) ou prestação de serviços para o usuário, competindo ao 
juiz à decisão sobre se o acusado é consumidor ou traficante. 

Deve-se limitar o uso da Internet às crianças e 
adolescentes? Você sabia que os criminosos virtuais - a "economia 
hacker" - têm faturamento global de US$150 bilhões, equivalente a 
40% do PIB argentino? 

Você concorda com a alegação de que a distribuição 
(abortada) do kit anti-homofobia pelo MEC faria a apologia à 
homossexualidade? E com a decisão do STF, reconhecendo a união 
gay como família? 

Você concorda com aulas de inglês para bebês de 
quatro meses, em berçários bilíngües? 

Educação, segurança e saúde são temas recorrentes 
em quase todos os debates respeitantes à cidadania. Por que o Brasil 
custa a resolver esses desafios? 

Falando em educação, qual a sua opinião sobre o 
seguro contra bullying que a ACE Seguradora acaba de lançar? 

Congresso Nacional deve aprovar o projeto de lei que 
proibe publicidade infantil? o  

A Rede Salesiana de Ação Social - União pela Vida - veiculou, o  
em abril deste ano, um texto de autor desconhecido, que lhes deixo 
como mensagem final: 

Pequenos Gestos 
"É curioso observar como a vida nos oferece resposta aos mais 



variados questionamentos do cotidiano. Vejamos: 
A mais longa caminhada só é possível passo a passo... 
O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra... 
Os milênios se sucedem, segundo a segundo... 
As mais violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes... 
A imponência do pinheiro e a beleza do ipê começaram ambas 

na simplicidade das sementes... 
Não fosse a gota, não haveria chuvas... 
O mais singelo ninho se faz de pequenos gravetos e a mais bela 

construção não s teria efetuado senão a partir do primeiro tijolo... 
As imensas dunas se compõem de minúsculos grãos de areia... 
Como já refere o adágio popular, nos menores frascos se 

guardam as melhores fragrâncias... 
É quase incrível imaginar que apenas sete notas musicais 

tenham dado vida a'Ave Maria" de Bach e a' "Aleluia" de Hendel... 
O brilhantismo de Einstein e a ternura de Madre Tereza de 

Calcutá tiveram de estagiar no período fetal e nem mesmo Jesus, 
expressão maior de Amor, dispensou a fragilidade do berço... 

Assim também o mundo de paz, de harmonia e de amor com 
co que tanto sonhamos só será construído a partir de pequenos gestos 

de compreensão, solidariedade, respeito, ternura, fraternidade, 
ro benevolência, indulgência e perdão, dia a dia... 

Ninguém pode mudar o mundo, mas podemos mudar uma 
o 	pequena parcela dele: essa parcela que chamamos de "Eu". 

Não é fácil nem rápido... Mas vale a pena tentar! 



EDUCAR PARA A ESPIRITUALIDADE 

HELENA MARIA SIQUEIRA SIGAUD 
Membro Conselho de Educadores 



num mundo muito maluco. Cheio de bens de consumo, V ivemos 
que são apregoados como capazes de trazer a felicidade para 

ser humano. Ao mesmo tempo, surgem notícias perigosas, 
bombas que devem explodir em várias capitais e cidades importantes 
do planeta, fruto de atentados terroristas; outros falam no extermínio 
de muitas espécies, ou na ameaça advinda do buraco de ozônio, 
causando o derretimento do gelo nos pólos ou ainda, na poluição 
terrível do ar nas cidades. Ameaça nuclear proveniente de vazamento 
em usinas movidas a energia atômica, tsunamis, terremotos, foguetes, 
enchentes, inundações, desniatamentos, esgoto a céu aberto, fome, 
16 milhões de pessoas na miséria absoluta, só no Brasil e droga que 
corre solta entre adolescentes e jovens.., e muita falta de segurança. 

São momentos difíceis esses em que vivemos. Há perigos sérios 
rondando nosso Planeta, consequentemente, toda a humanidade. 
Nestes tempos em que vivemos apreensivos, em que as famílias 
não sabem o que dizer e propor aos filhos, nem o que os próprios 
pais possam fazer até para se sentirem mais felizes, o ser humano 
experimenta dúvidas profundas e se coloca questões básicas: 

O que estamos fazendo neste mundo? 
Como agir para garantirmos um futuro esperançoso para todos 

os seres humanos? - 
Há vida além desta vida? 
Podemos acentuar a importância da espiritualidade neste clima 

o 

que nos cerca? 
Qual o sentido do nosso viver? 
A espiritualidade vem como uma fonte nova de esperança, 

de 	sentido 	pleno 	para 	nossa 	vida 	e 	como 	meio 	capaz 	de o 
autotranscendência e de vivência como projeto infinito. 

Muitos falam de espiritualidade, pessoas religiosas ou não, cn 
como 	jovens, 	intelectuais, 	cientistas, 	e 	até 	empresários, 	como 
meio de busca humana de outros caminhos que satisfaçam mais 
as necessidades individuais de ponderação num clima de tantas 
incertezas. 

O fato de muitos sugerirem este tema aqui na própria Escola de o 
Pais, atesta o grau de inquietação que nos aflige. Significa também 
que os bens materiais, que os paliativos apregoados como tarô, 



búzios, cartas, sorte, vidências, gastos exorbitantes com práticas que 
não levam a nada, todas elas são insuficientes para cobrir o vazio 
profundo, o grande buraco dentro do ser humano. Dai surgirem a 
gratuidade, a solidariedade e a espiritualidade como possibilidades 
de um futuro melhor para a vida da Terra e das pessoas. Mas, esse 
buraco, é do tamanho de Deus e só Ele pode preenchê-lo. 

Contudo, devemos abrir os olhos para empresas que manejam 
a espiritualidade com o intuito de engordarem o bolso de seus donos. 
E há inúmeras nesta especialidade, infelizmente. 

Em geral, as pessoas que vivem a espiritualidade são as 
pessoas comuns, com retidão de caráter, que praticam a solidariedade 
em suas comunidades, ao mesmo tempo em que cultivam o espaço 
sagrado do Espírito, em suas religiões e igrejas. Constatamos isto, 
em seu viver e no modo como agem no dia a dia. 

A demanda por valores não materiais ocorre mundialmente, 
assim como a redefinição de busca de um sentido pleno de vida, que 
preencha o vazio e transforme nosso agir, é uma constante em nossos 
dias. 

Em toda parte há pessoas indignadas com o destino de suas 
vidas no aspecto sócio-político de seus países, e essas pessoas são 
obrigadas a suportar isso. Ora, o problema é a corrupção sem limites, 
ora é um governo ditatorial, muito duro. Vejam a triste situação vivida 

i3 	no norte da África e do Oriente Médio. Muitas vezes, as pessoas, 
inclusive os jovens, externam o desejo de um destino melhor para 
suas vidas, ansiando por uma luz que ilumine seus caminhos e aponte 
para uma nova esperança. 

Esse clima de insegurança e insatisfação do mundo favorece a 
' 	procura da espiritualidade, como um novo meio para a busca da paz 

e da alegria no viver. 
O que é espiritualidade? Para o Dalai-Lama, "espiritualidade é 

aquilo que produz no ser humano uma mudança interior". Essa foi a 
o resposta que o mestre deu ao ser perguntado. 

Continuando esse diálogo, a pessoa voltou a perguntar: "se eu 
praticar a religião e observar as tradições, isso é espiritualidade"? 

O Dalai-Lama respondeu: "pode ser espiritualidade, mas só 
S 	quando produzir em você uma transformação". E acrescentou: um 



cobertor que não aquece, deixa de ser cobertor. 
Também, deve-se prestar atenção no que serviu para ontem, 

pode ser que hoje não sirva mais. Em geral, o que era espiritualidade 
antigamente, hoje pode ser que não seja mais. 

Prosseguindo nessas considerações, o Dalai-Lama afirmou: 
"o manto deve ser cortado para se ajustar aos homens. Não são os 
homens que devem ser cortados para se ajustar ao manto". 

O principal neste diálogo é a afirmação de que a espiritualidade 
é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. Bem sabemos 
que todos nós não nascemos prontos. Estamos sempre mudando, 
em nosso modo de pensar, sentir, agir e ver as coisas e o mundo. 
Algumas mudanças nos transformam estruturalmente, outras são 
apenas superficiais, exteriores, sem comprometimentos expressivos 
e significativos. 

As mudanças interiores podem ser verdadeiras transformações, 
podem dar um novo sentido à vida das pessoas. Trata-se de uma 
experiência de profundidade, que chega ao coração do ser humano 
e ao mistério da vida e das coisas. É a descoberta de uma dimensão 
profunda do ser humano, que permite o desabrochar pleno de nossa 
individuação. Trata-se de um espaço de paz, no seio de tantos 
conflitos e desolações sociais e existenciais. O filme francês "Homens 
e Deuses" mostra a espiritualidade daqueles seis monges trapistas de 
uma maneira soberba, para não dizer espetacular. 

Há uma diferença substancial entre religião e espiritualidade. A 
religião está relacionada a uma crença no direito à salvação, pregada 
por uma tradição de fé. Leva à aceitação de uma realidade metafísica, 
onde muitas vezes há a idéia de paraíso ou nirvana. As religiões vêm o 
acompanhadas de seus dogmas e ensinamentos, rituais e orações. A 	w 

espiritualidade está relacionada às qualidades do espírito, como amor, 
compaixão, paciência, disponibilidade, tolerância, perdão, alegria, 
responsabilidade, harmonia em si próprio, que contribuem tanto para 
a própria pessoa, quanto para os que estão em volta. 

Religião e espiritualidade podem se relacionar ou não. Uma 
não precisa da outra para existir. Mas podem coexistir juntas. É o 
importante falarmos nisso nos dias atuais. Queremos resgatar 
a grande importância da espiritualidade nestes dias que correm 



marcados pelo modo violento da realidade, onde os seres humanos, 
com sua misteriosa complexidade precisam ser desvendados em sua 
subjetividade 

As religiões todas dão uma visão sobre Deus, sobre o céu, 
sobre quem é o ser humano e o que deve ser feito neste mundo. As 
religiões elaboram doutrinas e apontam caminhos para se chegar a 
Deus. As religiões são fonte de ética, de comportamentos. 

No cristianismo, são os comportamentos que nos salvam, 
se conseguirmos transformar a reta visão de mundo numa prática 
profundamente coerente, com amor pelo próximo e compaixão com 
os que sofrem. Somos responsáveis pelo nosso semelhante. Este é o 
caminho que nos leva ao céu. É assim que nos tornamos melhores a 
cada dia. 

Quando as religiões perdem a fonte que as mantêm vivas - a 
espiritualidade, elas não conseguem ser mais o meio de construção 
de maior excelência do ser humano. Começam a gerar burocratas 
do sagrado em vez de homens carismáticos e espirituais; em vez de 
pastores que se põem no meio do povo, tornam-se autoridades acima 
do povo. Afastam os fiéis criativos, incentivam os obedientes; mantêm 
os fiéis numa subserviência acomodada, medíocre, cantando bonito e 
comprando discos. Tornam-se um meio de confusão em nosso meio. 
O meu medo é de que sepultem o Deus vivo. 

A ideia que perdurou por muito tempo é que havia uma dicotomia 
entre corpo e espírito. São Paulo fala que a Igreja é o corpo de Cristo, o 

	

í 	que significava isto? A igreja como corpo, é a comunidade, o conjunto 

	

' 	de relações entre as pessoas, o que as faz viver numa comunidade. o 
Portanto, o homem-corpo, é a pessoa humana, o conjunto das suas 
relações. Há também o homem-espírito, a totalidade do ser humano 
enquanto se relaciona com Deus. Quando este homem-espírito sonha 
para cima, ele está transcendendo esta totalidade aqui na terra, 
almejando uma destinação eterna. 

O pensamento moderno, que vem com Descartes e 
principalmente com Hegel, este último diz que fenomenologia é a 
manifestação do espírito na consciência. Para ele, espírito é o ser 
humano na sua totalidade, enquanto ser que pensa, que decide, que 

	

8 	tem identidade, que tem subjetividade, é sujeito. Para ele, espírito é o 



modo de ser. Hegel está dizendo que espírito é liberdade, é a história 
da participação, da decisão com o outro, liberdade para isso e aquilo. 

Quando pensamos o espírito, logo lembramos o Espírito Santo, 
"Àquilo que produz vida, que está presente em tudo e que recria a face 
da terra. Espiritualidade é captar esse movimento do mundo, o seu 
dinamismo, a presença do Espírito em todas as coisas. E o Espírito, 
biblicamente, não é tranquilidade. É o vendaval, o vento forte, aquilo 
que cria; que desestrutura a ordem estabelecida e inventa o novo. 
"Viver segundo o Espírito" é a definição que Paulo dá à vida cristã". 
(in Boff, Leonardo e Frei Betto: "Mistica e espiritualidade"; capítulo: 
Espírito e Corpo, p. 47). 

Também Cristo, depois da sua morte, ressuscitou. "Agora é Cristo 
como Espírito. Quem está no Cristo ressuscitado está ria liberdade. É 
nova criatura. Se espiritualidade vem do Espírito da criatividade, da 
invenção, então não tem nada a ver com o que está recolhido à paz 
artificial, inventada. Espírito é vida e o que se opõe a essa vida e a esse 
Espírito é morte. Tudo o que produz vida, expande a vida, defende a 
vida, se organiza em função da vida, é espiritualidade." (ibidem, p. 48.) 

"Se entendermos espiritualidade 	assim, 	então 	equivale ao 
que chamamos mística. É viver essa radicalidade profunda, esse 
dinamismo que está em nós. Esse Centro do centro. Esse mistério". A 
mística não é discurso, mas vivência. (ibidem p. 48). 

Outro pensador, que nos faz lembrar o Pe. Charbonneau, que o 
tanto gostava de lembrá-lo, Heiddeger diz, que a essência do ser 
humano não é só liberdade, que também é criatividade, e também é 
mistério. Para ele, mistério é a profundidade do ser humano, é a sua 
definição, que devo continuamente aprofundar e que nunca acabo. o 

Frei Betto diz que não é possível construir homens e mulheres 
novos sem falar da mística, que faz renascer a esperança. 

A mística do Reino é muito simples: "Eu tive fome e me 
destes de comer. Tive sede e me destes de beber. (Mt 25, 31-46)". 
Não há nada que nos lembre daquela idéia de êxtase dos monges 
dos primeiros séculos, guardados em convento. Todo mecanismo e 
dinâmica do Evangelho é a dinâmica da história, do outro, da justiça, da 
transformação. É uma mudança radical, subversiva, para a concepção 
pagã da época. Dá bem para se perceber que a espiritualidade desce 



do intelecto para o coração. Uma espiritualidade ao alcance do leigo, 
de todos nós, que nos dá a chance de transformarmos o mundo. 

Desde o século XIII, Santo Tomás (nasceu em 1225) assinalava 
que Deus habita o nosso centro. "Quanto mais vou ao encontro de 
mim mesmo, mais encontro outro que não sou eu, encontro aquele 
verdadeiro Eu divino. A presença de Deus no centro da alma. Isso que 
chamamos alma é a face de Deus no nosso âmago". Essa visão não 
combina muito com o pensar latino da época. 

Ainda continuamos vendo na Igreja católica um quadro 
profundamente dualista a respeito do nosso intimo, porque a concepção 
platônica de divisão corpo e espírito continua sendo enfatizada em 
documentos do magistério eclesiástico. Continuamos a fazer distinção 
entre os que têm vocação ativa e os que têm vocação contemplativa. 
No século XVI, nova experiência mística surge com Inácio de Loyola. 
Esta enfatizava a ideia que persiste até nossos dias de que chegamos 
à experiência mística não pelo nosso próprio esforço, mas porque nos 
abrimos à graça de Deus. 

Atualmente, temos uma espiritualidade dualista. Persiste a 
concepção platônica de divisão corpo e espírito, que separa oração e 
ação. Assim, temos os que têm vocação ativa e os que têm vocação 

' 	contemplativa. Os que estão no primeiro caso, se casam, são militantes. -  
Há ordens religiosas ativas, como as que cuidam dos pobres, fazem 

o 
assistência, dão aulas. Há os que foram contemplados pela graça de 
Deus, têm vocação melhor, são os contemplativos, estão dentro dos 
mosteiros, apenas rezam. Nas raízes cristãs, esse relato tem influência 

' 	dos povos orientais que proclamam tal coisa. 
Hoje, felizmente, assistimos "à transformação da passagem 

' 	de uma espiritualidade de desconfiança do mundo, de abnegação, 
de identificação com a paixão de Jesus, de expiação, de salvação 
individual, para uma espiritualidade de militância, de mudança do 
mundo, do homem novo, da mulher nova, do Reino de Deus como o principal desafio, sem que muitas vezes não tenhamos conseguido 
fazer a síntese". Muitos vivem numa situação de conflito, ora com 
momentos de oração e recolhimento, ora com momentos de militância 
e luta, sem integrar os dois modos de vida. Daí se afirmar que o pessoal 

o da teologia da libertação pertence ao grupo de ação e militância e o 



pessoal do movimento carismático à mística da contemplação (in Frei 
Betto, 'Mística e espiritualidade", p. 64, 65.). 

Frei Leonardo Boff acentua que o fenômeno místico não tem 
pátria nem religião. Pertence a todas as culturas, que têm seus mestres 
espirituais, que fizeram cada um seu caminho próprio e individual. 

Como descobrir Deus que se revela hoje? Deus continua se 
comunicando conosco em nosso dia a dia. Precisamos estar atentos 
aos sinais de nossos dias. Como se situam as igrejas diante do 
desafio econômico de nosso mundo? Como são as relações políticas 
do norte com o sul? Tentamos ter uma atitude profética de denúncia, 
porque percebemos que por aqui não está o interesse de Deus nesta 
acumulação desenfreada de bens, enquanto muitos morrem de fome. 
Se a nossa prática for a de compromisso, tentaremos trabalhar essa 
realidade injusta para transformá-la numa Boa Notícia. 

Jesus experimentou Deus numa realidade de muita opressão 
e, O experimentou como libertação. Reino de Deus é a política de 
Deus, que resgata a vida, que pode acabar com as relações sociais 
perversas do mundo, que redime todos os seres humanos e regenera 
a natureza. Jesus experimentou Deus não como Deus poderoso, com 
seus exércitos, mas numa situação de afetividade, de ternura, de 
bondade, de um Pai que não ameaça. Como Abbá, que se pode traduzir 
por "meu querido Paizinho", como as crianças do povo hebreu falam. 
Esse Paizinho tem o coração de mãe, é cheio de infinita misericórdia 
(cor, cordis é coração em latim, logo o Paizinho põe o dedo no coração 
da miséria humana e, em hebraico, significa ter entranhas), perdoa os 
ingratos e maus. Ele é o Pai do filho pródigo, que é esperado na curva 
da estrada e, quando o vê, vai correndo ao seu encontro e o cobre 
de beijos. Resumindo, é um Deus próximo ao sofrimento humano, 
sensível ao oprimido. 

Essa experiência de Deus vivida por Jesus faz com que nos 
sintamos filhos de Deus, do mesmo modo que Jesus se sentiu Filho, 
não um Filho pequeno, mas um Filho adulto, que trabalha pelo projeto 
do Reino, no qual nós estamos incluidos. Jesus se sente Filho e nos 
passa a experiência de sermos filhos e filhas, porque ele é um irmão 
nosso. Carrega nossa natureza humana. E uma relação de intimidade, 
de Pai para Filho e de Filho para Pai, de filhos para Pai e para o nosso 



irmão Jesus. 
Jesus nos revela outra dimensão: combativa e militante. Quem 

trabalha pelo Reino de Deus combate a corrupção, a mentira, o abuso 
da religião. Por isso, morreu mártir. Enfrentou a maledicência, a 
perseguição e o assassinato político, numa cruz. Ele suplicou a Deus 
que o libertasse do sofrimento e daquela morte infame, própria de 
bandidos e ladrões. 

Anossa dificuldade em rezar é cultural, própria de uma sociedade 
que afirma que Time is Money, tempo é dinheiro. Só perdemos tempo 
com o que rende. A dificuldade está aí, por que rezar é saber perder 
tempo. Essa mentalidade eficiente do tempo vai contra a oração, 
por que a oração é pura gratuidade. A oração não está na esfera da 
necessidade, como trabalhar, estudar, dormir, comer. A oração é feita 
por quem tem prazer de rezar, em conversar com o bom Deus. 

O mistico tem outra relação com o tempo. Este é sempre 
insuficiente. Cinco minutos para alguém nos atender num balcão de 
banco são cinco anos; cinco horas numa festa de rock é um pingo de 
tempo. 

Como mudar isso, e arranjar tempo para rezar? Se me agendo 
co 	para almoçar, ir ao cabeleireiro, ao cinema, tenho que me agendar 

para rezar, senão fica apenas na vontade e nada muda. Do mesmo 
jeito que se aprende a nadar, nadando, aprende-se a rezar, rezando. 

Outra atitude que ajuda para rezar é se fazer acompanhar de 
uma leitura espiritual. Frei Betto diz que se não abrirmos os ouvidos, 
não se escuta a palavra, não se acolhe a graça. O aperitivo é a leitura, 
para termos apetite para a refeição, que é a oração que nos alimenta. 

Cada pessoa reza do seu jeito. Não devemos comparar também 
' 	tipos de oração, como terço, por exemplo, nem posições para rezar. 

Ajoelhada, sentada, andando, numa igreja, num parque. Tudo é bom 
e válido. 

Cada um descobre seus próprios caminhos. A oração não deve 
o se transformar em atos, mas que ela se transforme numa atitude 

de base. Precisamos aprender a buscar nossa centralidade. Isso é 
difícil, por que não estamos acostumados a ficar concentrados. Na 
hora da oração, não podemos nos distrair, pensar noutras coisas. Ao 

8 	nos propormos a não fazer nada, começamos a criar o centro de nós 



mesmos. 
Segundo Leonardo Boff, "não acredito em nenhuma oração que 

realmente seja um encontro com Deus, sem a descoberta do nosso 
centro, sem que saibamos escutar a nós mesmos". 

Quando começamos a fazer a experiência de oração, de 
meditação, de solidão, há duas reações comuns. A primeira é de uma 
aridez espiritual muito grande, com sensação de perda de fé. Nesta 
ocasião, é fácil abandonarmos a oração. E preciso ter paciência que 
esse tempo vai passar. É bom que se diga que estamos no caminho 
certo, pois houve uma mudança em nossa vida espiritual. 

Depois virá a fase de exaltação apaixonada, há um estado de 
felicidade, de exuberância, de irradiação. Também merece cuidado 
este estado, que não é a oração. Ele é fruto de descobrirmos nosso 
centro, que irradia Deus presente em nós. A oração é o nosso encontro, 
a nossa conversa com Deus, que vai orientar os nossos passos na 
ação de transformação do mundo. 

Estamos chegando ao fim do nosso trabalho e não poderia 
deixar de enfatizar: a espiritualidade não pertence a uma religião. 
Cada ser humano tem essa dimensão espiritual, que se revela através 
da capacidade de dialogar consigo mesmo, com seu próprio coração, 
e se traduz pelo amor, pela responsabilidade, pela compaixão, pelo 
ato de escutar o próximo, pela sensibilidade, pela disponibilidade, e 
pelo cuidado, como atitude primordial. A pessoa consciente dessa 
sua capacidade faz empenho em alimentar um sentido profundo de 
valores, pelos quais vale qualquer sacrifício de tempo, dedicação, 
esforço, entrega, e muita energia, às vezes até, com o sacrifício da 
própria vida. o 

Essa pessoa escuta a voz que vem da natureza que a envolve, 
escuta os outros membros de sua família e dos que estão à sua volta 
no ambiente de trabalho. 

O que os astros escondem por trás deles? 	As coisas, a 
natureza, as pessoas nos falam. Podemos nos deter ou não. Mas 
é difícil a indiferença diante da aurora que vem do sorriso de uma 
criança pequenina ou da imensidão de um céu estrelado. O que se 
esconde atrás de tanta beleza e de tanta majestade, qual o caminho 
que podemos seguir, para perceber o sentido da minha vida diante de 



tanta beleza? 
Essas perguntas que o ser humano sempre se faz, ao colocá-las 

como indagação, revelam-no como ser espiritual. Quando consentimos 
em acolhê-las, para orientar nossa vida num sentido que produza 
humanidade, irradiação, alegria, bondade, é quando deixamos vir BA 
tons nosso ser espiritual. 

Jung dizia que seus clientes na segunda metade da vida, com 
mais de 35 anos, não houve um que não apresentasse a questão 
religiosa como questão fundamental em suas vidas. Estavam doentes 
por que perderam a sua atitude religiosa, por que deixaram de integrar 
sua necessidade espiritual à sua vida. Todos nós possuímos uma 
dimensão espiritual. 

Dentro de todos nós há uma chama sagrada, muitas vezes 
encoberta pelo consumismo, pelos bens materiais e pela falta de 
tempo, que nos distraem. Nossa tarefa é tirar as cinzas que encobrem 

despertar da chama sagrada. Em todos nós há essa dimensão 
que nunca se perdeu e que permanece a nossa espera para aflorar. 
Investimos em muitas coisas em nossas vidas que não trouxeram o 
bem almejado. Este é um interesse que vale por si, por que é um valor 
supremo. 

LO 
Este é o caminho que Deus escolheu para acercar-se de nós, 

para poder andar conosco por nossos caminhos. Esse Deus encontra-
se comigo, em meu quotidiano. Não preciso ir buscá-Lo longe, por que 
Ele se encontra na minha interioridade, aonde, Ele um dia chegou, 
para nunca mais sair, fazendo-me filha ou filho, semelhante ao seu 
próprio Filho, Jesus. E, quando minha vida se cansar de viver, e chegar 
a hora de partir, Ele vem, me toma, por que sou Dele, e me leva para 
seu Reino, Sua casa. 

Se reservarmos um espaço em nossas vidas para a 
espiritualidade, aos poucos vamos transformando-nos interiormente, 

que fará acender nossa chama interior, que produz luz e calor, e 
o coragem para percorrer um longo caminho em direção à Fonte do 

Amor verdadeiro, à Fonte da vida do espírito, do amor, da realização, 
dapaz 
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QUE MUNDO VAMOS DEIXAR PARA 
NOSSOS FILHOS? 

FREI ALMIR RIBEIRO GUIMARÃES 



de uma espiritualidade animada pela cortesia e Necessitamos 
pela gentileza para com todas as criaturas, tratada como irmãs. 
Uma espiritualidade que supere o secular antropocentrismo 

por sobre o qual o ser humano se erigiu como centro e coroamento 
da criação, como rei e senhor das criaturas. Uma espiritualidade da 
fraternidade universal de todos os seres reconhecidos em seu mistério 
e em sua dignidade única e inviolável. (José Arregui) 

A pessoa tem o sentimento de não ter escolhido sua vida, de 
não morar em sua casa interior. (Jacques Arènes, psicanalista) 

Descobrir a própria intimidade. 	Talvez não haja na atualidade 
uma busca mais urgente do que esta. E, ao mesmo tempo, quiçá 
não exista aventura mais perigosa e na qual os riscos que corremos, 
se 	nos enganarmos, 	sejam 	os 	mais 	perniciosos. 	A história 	é 
testemunhada gigantesco esforço que os seres humanos de todos 
os tempos desenvolveram para facilitar esta tarefa. Desde os albores 
da humanidade, a cultura traçara caminhos pelos quais as pessoas 
deveriam transitar para poderem alcançar sua identidade. Caminhos 
nítidos, bem definidos, cujo desenrolar supunha empenhos claros, 
compromissos precisos que harmonizavam a sociedade e a tribo. 
(Patxi Alvarez de los Mozos, educador da Galícia) 

O educador deve ter bem claro que a máxima eficiência de sua 
tarefa não vem de como ele fala, mas antes do que é e do que faz. 
Isso cria um clima e a criança que não reflete ou reflete pouco, é, 
sobretudo receptiva a esta atmosfera. O primeiro fator da educação é 
aquilo que o educador é, o segundo aquilo que ele faz, e somente em 
terceiro lugar, aquilo que ele diz. (Romano Guardini) 

Irrequieto é o nosso coração enquanto não descansar em Deus. o 
(Agostinho de Hipona) 

1. 	A Escola de Pais do Brasil realiza seu 48° Congresso 
Nacional em torno do tema: A Familia administrando seus desafios. 
Tema vasto e complexo que envolve sempre essa problemática atual e 
urgente: a educação das novas gerações realizada no seio da família 
num tempo de incerteza. Pais e educadores sabem que esta é sua tarefa. IR 

No centro de todas as reflexões deste congresso está a família e suas 
transformações e a figura dos pais como educadores. Perfeitamente 
oportuna a escolha do tema. Afinal de contas esta é a finalidade da 



Escola de Pais do Brasil, fiel às suas origens, enfrentando dificuldades 
para a realização de suas atividades em tantos contextos, a Escola foi 
fazendo seu caminho. Nestes tempos novos, importante que todos os 
seus animadores tenham em mente esta convicção: ser fiel a tudo o 
que a Escola propôs através dos tempos e, ao mesmo tempo, tentar 
criar o novo. Renovar ou morrer. Encontrar caminhos novos e novos 
entusiasmos. Descobrir novas vocações para ajudarem os pais a 
serem pais. Não podemos nos render ao cansaço da repetição das 
mesmas coisas. Esta instituição é uma escola de pais. Nunca trairá 
seu sopro inicial. 

2.Sim, aí estão esses homens e mulheres de todos os 
cantos e de todas as condições sociais. Esses que unem suas histórias 
e seus destinos e colocam filhos no mundo, filhos que não são uma 
fatalidade, mas uma decorrência de um superávit de amor que os 
anima. Antes que venham os filhos, acontece o milagre do amor 
sólido e definitivo de um homem e de uma mulher. E do amor e no 
amor dos dois nascem crianças, que se tornam adolescentes e jovens 
e que precisam ser apresentados à vida e levados a construírem sua 
historia na história, meninos e meninas, cheios de potencialidades 

Ln 

	

	e de possibilidades. Não podemos imaginar que eles descubram 
seus caminhos sozinhos numa sociedade sem alma e que faz dos 
jovens objetos das ganas e desejos de uma engrenagem consumista, o 
hipócrita, hedonista e sem complacência. Os filhos que nascem do 
transparente amor de um homem e de uma mulher podem se tornar 
farrapos e frangalhos ou seres grandes que enobrecem a família 

' 

	

	humana. Não sei o que é mais deletério: adolescentes e jovens sendo 
manipulados por contraventores no narcotráfico ou jovens da classe 

' 

	

	alta que sabem ler apenas pela cartilha do consumismo e pessoas que 
se esvaziaram de todos os valores e ideais humanos. 

3. 	Angelo Bagnasco descrevendo a sociedade atual assim 
se exprime: "Não podemos negar: acultura contemporânea parece não 

o ter nada a dizer aos jovens nem aos adultos, porque não acredita no 
valor do homem: a liberdade é identificada com o capricho individual, a 

LU felicidade com o sucesso, o prazer e o dinheiro. A razão - capacidade 
de conhecer a verdade das coisas e dos valores - não inspira 
confiança. 0 sentido do limite e das regras parece insulto à dignidade: 



indivíduo é o centro de si mesmo. A vida é apresentada como o mito 
da eterna juventude, feita de triunfos e satisfações onde tudo é fácil e 
considerado um direito, onde esforço e sacrifício são banidos, onde o 
essencial é aparecer, ser visto e ser admirado. É a afirmação do nada: 
nada de sentido, nada de valor, nada de relacionamentos verdadeiros 
e construtivos". 

Quiseram os organizadores deste Congresso, que 
encerrando sua programação, fossem feitas algumas colocações a 
respeito do tema: Que mundo vamos deixar para os nossos filhos? 
A formulação do tema pode nos levar a pensar em duas direções: 
uma simples constatação a respeito daquilo que meio forçadamente 
estamos legando às novas gerações ou aquilo que gostaríamos de 
deixar para que nossos filhos vivessem de outra forma. Minha intenção 
é abordar o tema pelo segundo viés, ou seja, que mundo gostaria de 
transmitir, que desejamos transmitir. 	Que aspectos fundamentais na 
linha do sentido de viver, desejamos transmitir aos nossos filhos? Em 
nossas sociedades modernas os pais e educadores não têm condições 
de mostrar caminhos mágicos para que as pessoas construam sua 
identidade e sejam seres de pé, conscientes de sua dignidade de 
pessoas. Tudo é movediço. Tudo é questionado e questionável. 	As 
jovens gerações (também os adultos antes da terceira idade e mesmo 
depois) são convidadas a buscar respostas para perguntas quase 
banais: Quem sou eu? A quem pertenço? A quem devo satisfações? 
O que é o bem e o bom? O que é importante em minha vida e que 
eu devo perseguir? 	Para que esse tempo da vida? Qual o sentido 
desse existir a partir do momento em que saio do seio quente da mãe 
e começo a olhar um horizonte longínquo diante de minhas vistas, o 
horizonte que se chama vida? Por que esse desejo de atingir a estrelas, 
quando tudo em mim é fragilidade? Quem sou eu, esse caniço tão 
frágil, mas um caniço pensante, como dizia Pascal? 

Ora, os pais (também os professores e outra instâncias 
educativas) são responsáveis por transmitir uma visão do mundo e 
um sentido de existência aos filhos. O tema desta nossa colocação 
é o da transmissão de um savoir-vivre, de uma sabedoria. 	Michel o 
Camdessus, antigo gerente geral do FMI, em conferência no quadro 
das Semaines Sociales de France, em 2005, assim refletia sobre a 



questão da transmissão: "O que compreendemos quando falamos 
transmissão? Antes de tudo que ela é essencial. E ela que permite 
à criança se revestir de humanidade. Ela só é possível num clima de 
mútua confiança que implica na mudança de quem recebe, bem como 
daquele que transmite; ela é um encontro de uma palavra e de uma 
liberdade, de uma palavra autentificada por uma vida e de uma liberdade 
irredutível. Necessita de "passadores" que mereçam confiança e que 
possam engendrar liberdade e confiança no futuro. Condição para 
tanto: o que transmite aceite acolher a cultura incômoda daquele que 
recebe que se deixe formar no sentido forte desta palavra, por vezes 
ao preço da renúncia e abandono de nossos hábitos, para nos abrir a 
um futuro por vezes incerto. Este é o preço da transmissão! Esforço 
que não nos deve atemorizar porque é o preço da sobrevivência de 
nossas sociedades. Transmitir é perpetuar a vida. É pela transmissão 
que nossas sociedades se reproduzem. A transmissão não pode ser 
assim um rio longo e tranquilo". Sempre de novo a educação na 
criatividade. 

	

6. 	O pano de fundo de toda forma de educação é a família. 
Normalmente falando no seu bojo se fazem presentes os valores que 
poderiam nortear a vida dos filhos, apesar de todos os questionamentos 

LO 
atuais. Bento XVI, em palestra feita num encontro internacional de 
famílias, na Espanha fala da transmissão do patrimônio familiar: 

o 
"Quando uma criança nasce, através do relacionamento de seus pais, 
começa a fazer parte de uma tradição familiar, que tem raízes muito 
antigas. Com  o dom da vida se recebe um patrimônio de experiência. 

' 

	

	A esse respeito os pais têm o direito e o dever inalienável de transmiti- 
lo aos filhos: educá-los no descobrimento de sua identidade, introduzi-
los na vida social, na prática responsável de sua liberdade moral e de 
sua capacidade de amar, através da experiência de serem amados, 
e, sobretudo no encontro com Deus. Os filhos crescem e maturam 
humanamente na medida em que acolhem com confiança esse 

o patrimônio e essa educação que vão assumindo progressivamente". 

	

7. 	Importante o testemunho de vida daquele que "passa 
adiante", do que 'transmite". O que educa haverá de se educar 
permanentemente. A cada dia somos expostos à vida com suas 

o solicitações, urgências, transformações. 	Em qualquer idade o 



borbulhar da vida pede para ser acolhido. Educar é abrir-se à vida, 
é encontrar essa vida e dialogar com ela. 	Acolher a vida significa 
fazer lugar em mim para que os dias não sejam um peso, mas neles 
se realizem tarefas que possam nos gratificar profundamente. 	Não 
podemos "tolerar" o viver, mas, como adultos e como educadores 
daremos o testemunho de uma profunda alegria de viver, mesmo no 
coração de todos os desafios. "A luz só se acende com a luz, a vida 
com a vida, a liberdade com a liberdade. Se eu, por primeiro, não 
sou um homem luminoso, livre e vivaz interiormente, não transmitirei 
claridade a nada e a ninguém" (Angelo Bagnasco). Deixamos para 
os nossos filhos o testemunho de uma vida contente e de seres que, 
dentro de suas limitações e no meio de conflitos, são pessoas que, 
através de suas opções de vida, iluminam. 	Transmitimos vivências. 
Transmitimos vida. Transmitimos um patrimônio familiar que nos deu 
sustento. 

Os bispos italianos, em documento sobre a problemática 
da educação, analisam vários aspectos do tema: "A educação está 
estruturalmente ligada ao relacionamento entre as gerações, antes 
de tudo no interior da família, portanto, nos relacionamentos sociais. 
Muitas das dificuldades experimentadas hoje no âmbito da educação 

Cn 
se devem ao fato de que as diversas gerações vivem muitas vezes em 
mundos separados e estranhos. O diálogo requer uma significativa 
presença reciproca e disponibilidade de tempo. Ao empobrecimento e 
à fragmentação dos relacionamentos dever-se-á acrescentar o modo 
como se realiza a transmissão entre as gerações. Não poucas vezes 
os jovens se acham diante de figura adulta desmotivada e nem sempre 
digna de crédito, não sendo capaz de testemunhar razões de vida que 
possam suscitar amor e dedicação". CU 

O objetivo central da educação pode serassim resumido: 
agir de sorte que os jovens sejam psicologicamente equilibrados, social 
e culturalmente inseridos, eticamente responsáveis, com capacidade 
de construir seu futuro, donos de suas vidas e atores e não meros 
expectadores, agentes ativos e construtores de sua felicidade" (César 
Fernández de Larrea Torrecilla, Acompar9ar los jovenes en su busqueda o 
de felicidad, in Lumen 2010, p 204). Pais e educadores não poderão 
ter medo de transmitir. Eles estão diante de histórias que precisam 



ser orientadas e de riquezas escondidas no coração dos filhos e 
educandos, talentos que precisam ser valorizados para o bem de um 
mundo novo que juntos estamos gestando. Os pais e educadores, 
depois de terem percorrido estradas, vencido obstáculos e terem o 
rosto queimado pelo sol e os membros marcados pelas intempéries 
da vida têm o direito de educar. Eles têm esta autoridade. Os filhos 
sozinhos sem a referência dos pais e das instituições educativas se 
verão perdidos. 

Não demonizamos nossos tempos. Os que já 
atravessamos boa parte da peregrinação da existência sabem das 
deficiências de certa educação de ontem: falta de autenticidade, 
educação para os bons modos sem convicções profundas, falta de 
realização da mulher, descuido na construção da conjugalidade, 
transmissão da fé de maneira ditatorial, imposições na questão 
profissional, cerceamento da liberdade e assim por diante. Todas 
as palestras e debates deste Congresso colocaram, uma vez, diante 
de nossos olhos os desafios. Podemos, nesse momento da reflexão, 
destacar alguns aspectos daquilo que queremos transmitir. 

Os pais querem que seus filhos sejam protagonistas 
00 	de sua história e não meros copiadores de modismos. Passado é o 
Ln 

tempo em que os jovens seguiam papéis predeterminados, em que 
75 entravam na cena da história como a vida lhes determinava. Nossos 
o 

filhos precisam ser eles mesmos, terem convicções, serem capazes 
de escrever sua própria biografia. Deverão crescer em ambientes tais 
que os levem a refletir. Não podem ser ingênuos de escolher sem 
critério. Fomentarse-ão formas e mediações de reflexão que levem 
à possibilidade de se escolher com critério. Nunca, como em nossos 
tempos, foi tão necessária a reflexão. Nossa época é marcada por um 
derramamento da pessoa nas coisas, nas atividades, no que parece 
dar lucro, dar prazer. Desde a infância crianças e depois adolescentes 
e jovens serão participantes ativos. Pessoas livres, responsáveis e 

o comprometidas com a realidade, nunca escravos de uma sociedade 
que os impeça de pensar. 

Queremos que nossos filhos sejam capazes de constituir 
famílias sólidas. Importante na vida das pessoas a família. Desejamos 

8 	que nossos filhos sejam capazes de voar com as próprias asas e, se 



vocacionados para o casamento, escolham bem seu companheiro e 
sua companheira. A realização afetiva dos seres humanos é capital. 
Muitos jovens em nossos dias permanecem por muito tempo na casa 
paterna com todas as suas seguranças e não ousam lançar-se na 
aventura de um casamento em que corram todos os riscos da aventura 
do amor. Queremos que os filhos saibam escolher, tenham condições 
de construir um projeto conjugal e familiar. Não é bom que o homem 
esteja só. Homem e mulher se completam e se complementam. 

Queremos um mundo com pessoas que pautem sua 
existência a partir de valores. 	Os valores se encontram na raiz da 
identidade da pessoa. 	Pais e educadores querem deixar para seus 
filhos um mundo povoado de valores que possam enobrecer o ser 
humano e deixar marcas na história. 	Os pais não querem que os 
filhos sejam meros "aproveitadores" do mundo. Recriar valores não 
é inventá-los, nem destruir o antigo, mas segundo a palavra de um 
autor, reconstruir a vida com ladrilhos velhos completando a obra com 
ladrilhos novos. 	Há valores fundamentais que estruturam a pessoa: 
liberdade, solidariedade, justiça, lisura. Os valores são captados mais 
facilmente ali onde há coerência entre o pensar e o fazer, entre o fazer 
e o comunicar. Eles chegam, via de regra por via relacional, ou seja, 
por meio dos outros. De Todos os grandes líderes da humanidade 
foram pessoas de coerência. Insisto: as pessoas se formam a partir de cn 

um leque de valores. 
Para que seja possível a "transmissão de valores" 

tudo depende de um projeto familiar. 	Toda família transmite valores, 
ou seja, o sentido que ela tem da vida. 	Transmitimos coisas vivas. 
O que é artificial é imediatamente percebido pelos filhos. 	Os filhos o 
podem divergir de outro ponto. Mas quando existe um projeto familiar, 
um "ar de família" as coisas funcionam. 	Os pais criam um clima, um 

CO 

ambiente que leva os filhos a escolher a partir de um pequeno buquê 
de convicções. No casal há o projeto de família dele e o projeto dela. 
No casamento e com a chegada dos filhos vai se constituindo um novo 
projeto. Os filhos vão se integrando nesse projeto com referência aos 
valores: pessoas hospitaleiras, que promovem os outros, espaço de 
fidelidade, lugar onde o dinheiro não tem a última palavra. 	Os pais 
lançam sementes. 	A casa deverá estar construída sobre o terreno 



sólido de um casal maduro e unido por um amor que significa dar a 
vida um para o outro. 

15. 	Alguns valores prioritários que recolhemos do livro Ser 
Família hoje na Igreja e no Mundo, organizado pelo comitê internacional 
das Equipes de Nossa Senhora, 1993: 

Apessoa humana é o primeiro deles. Pessoa humana acima das 
ideologias, da simpatia ou da antipatia, para além de uma apreciação 
objetiva ou subjetiva. Será preciso deixar tudo para dar atenção ao 
outro. Parar, escutar, "perder tempo" para acolher. Especial atenção 
merecerá os mais pobres, os desprezados, os que vivem na solidão, 
os que não alcançaram sucesso, os que estão para serem julgados. 

-Os filhos precisam aprender a estarem completamente 
presentes às pessoas que encontrarem. Temos experiência de 
olhares que ignoram e olhares que valorizam, de silêncios que julgam 
e de silêncios que acolhem as pessoas que comunicam coisas e 
de pessoas que comunicam a si mesmas. O encontro não se faz 
nem na supervalorização de nós mesmos, nem no medo, nem com 
preconceitos. Ele não se faz se temos tendências possessivas e 
se temos o hábito de manipular as pessoas em vista de conseguir 
nossos objetivos. Queremos transmitir para nossos filhos um mundo 
de interesse mútuo. 

CM 	 •Desapego e gratuidade - Não queremos deixar para nossos 
o filhos um mundo marcado pela mentalidade do quanto eu levo nisso A 

importância excessiva dada ao dinheiro pode ir falseando a educação. 
Os filhos crescem idolatrando o ter. Gestos gratuitos multiplicados ao 
longo da vida forjam personalidades generosas e dadivosas. Poderá 
nossos filhos viver o amor e a doação de um futuro casamento se eles 
raramente partilham suas coisas e seus bens? 

Compaixão e empatia. - Compaixão significa "sofrer com", 
não se sentir indiferente diante do sofrimento do outro. Há muito 
sofrimento que não se conhece. "Os que sofrem escondem sua dor 
porque percebem que ela incomoda (os outros querem ignorá-la ou 
então remediá-Ia com uma solução rápida) ou porque percebem que 
por causa dela são marginalizados." Que fazer então? Em primeiro 
lugar abrir os olhos, olhar, escutar, dar o tempo necessário para 

o captar os sentimentos dos outros; não nos julgamos superiores; 
w 



partilhar também nossos sentimentos, nossas tristezas, não caminhar 
nem adiante, nem atrás, mas ao lado, enfim, se for possível dar aos 
outros aquilo que eles precisam e não o que queremos dar: para uns 
diálogos e para outros, silêncio; alegria ou respeito pela tristeza deles, 
tempo ou dinheiro; companhia ou acompanhamento; ou, então, estar 
simplesmente unidos e eles no lamento de sua oração". 

Comprometidos uns com os outros - E na família que 
compreendemos que nossa vocação é dar. Que o compromisso 
com os outros é uma responsabilidade á qual não podemos fugir. Os 
filhos perceberão que seus pais não são cultores de uma sociedade 
fratricida e desigual. Os filhos se dão conta que seus pais estamos 
comprometidos. Somos solidários de outros destinos. 

Responsabilizar consiste em criar condições para que o 
jovem possa ter consciência da eficácia positiva ou negativa que 
suas decisões e ações têm sobre os outros e sobre a sociedade. A 
responsabilidade nos impulsiona a buscar a nossa humanização e a 
humanização dos outros. 

Jardineiros e cuidadores do planeta: Não é aqui o 
espaço de entrar em todos os pormenores. Estamos deixando 
para nossos filhos um planeta deteriorado, cheio de poluição, de 
desmatamento, de falta de oxigênio, de busca louca do dinheiro 
esquecendo de fato o crescimento dentro de um equilíbrio sustentável. 
Não fazemos apologia de um falso romanticismo. A natureza nos foi 
entregue para podermos viver dela e nela. Trata-se de fazer com que 
as novas gerações tenham plena consciência de serem jardineiras 
do planeta. Pessoas que visitam nossas cidades, estrangeiros, ficam 
perpiexas, por exemplo, com a falta de verde nas grandes cidades. 
Queremos que nossos filhos ajudem a construir um mundo de respeito 
às fontes de água, aos animais. O jardim tem lixo demais e entulhos 
da tecnologia que não sabemos como descartar. O mundo que 
queremos para nossos filhos e descendentes aqueles onde a vida seja 
o mais humana possivel. Onde estiverem nossos filhos haverão de ser 
cuidadores da irmã água e da mãe terra, como costumava dizer São 
Francisco de Assis, na Idade Média. 

Pessoas que visitam o seu interior - Pais e educadores 
avisados querem deixar para os filhos um mundo de pessoas que 



visitem o seu interior. Tudo hoje se faz na pressa, na correria. As 
pessoas se derramam nas coisas Dopam-se nos barulhos, nos ruidos, 
nas baladas, na zoeira. Ninguém consegue guardar silêncio. Os 
aparelhos de som são colocados no mais alto volume. As pessoas 
não visitam seu interior. Sempre estão ocupadas, têm medo do 
silêncio, têm medo de solidão que poderia ser sua salvação. Expomo-
nos demais. Somos seres quase sem pudor e, mais do que isso, seres 
superficiais. "Um texto de um documento espiritual assim se exprime: 
"O caminho da interioridade hoje se dá num tempo de mudanças, tempo 
rico de muitos sinais de redescoberta da interioridade e do silêncio. A 
sociedade secularizada vem focada sobre o indivíduo, fragmentado, 
com uma identidade fluida. Temos diante de nós uma mudança radical 
da visão do homem, determinada, sobretudo pela tecnologia ( ... ). É 
importante que o homem permaneça sujeito desse desenvolvimento, 
sobretudo a partir da verdade profunda de si mesmo. Confrontamo-nos 
também com o medo de entrarmos em nós mesmos, com a pobreza de 
sentimentos, de afetos, de capacidade de amor e de se deixar amar. 
No espaço da interioridade, o silêncio pede a escuta de nos mesmos, 
dos outros e da realidade ( ... ). Na verdade tornamo-nos estranhos a 
nós mesmos. O percurso para dentro de nossa interioridade não é só 
terapêutico para nossa cultura do barulho, mas também vem a ser um 

eu caminho voltado para o acolhimento, para uma nova civilização do 
amor. "O caminho para dentro de nossa interioridade e para o silêncio 
torna-se, então, testemunho de uma opção alternativa". 

	

18. 	Para podermos nos revisitar será preciso apreciar 
' 

	

	o silêncio. O silêncio é difícil e incômodo porque nos esquadrinha, 
coloca-nos face a face conosco mesmos, com os demônios que 
moram em nós, com as tentações que nos seduzem, com presença e 
imagens que atravessam nosso coração. O silêncio é essencial para 
a comunicação porque consiste num espaço para o outro, abertura 
para o outro e também para Deus. A palavra que pronunciamos só terá 
autoridade se ela provir do silêncio. Nossas conversas não podem 

LO sempre serem banais, vazias, mistificantes, enganadoras, prontas 
para manipular. Sem a visita constante ao interior somos seres 

o 
insignificantes e construimos histórias banais. 

o 

	

19. 	Na busca da transcendência - Muitos dos que estão 



engajados e comprometidos com a Escola de Pais são cristãos. Há 
um desejo que habita o ser humano, sejam eles fiéis ou não. Há uma 
sede de Deus. A vida interior e de busca de Deus não é um luxo, algo 
extraordinário destinado apenas a uma elite. Levar uma vida espiritual 
e realizar tudo o que precisa ser realizado com esta sede que não 
se pode matar sem mais nem menos. Esse desejo de Deus faz com 
que sejam despertadas em nós energias adormecidas e nos coloca 
diante da alternativa entre apropriação das coisas e a generosidade. 
Não acumular, deixar-se levar pelo dom e, sobretudo pelo dom de si. 
Esse Deus misterioso que vai se insinuando em nossas vidas arranca 
de nós o melhor de nós mesmos. Por vezes essa busca é difícil, 
ela se passa durante a noite. Um poeta assim se exprime: "De noite 
iremos, de noite, sem lua iremos sem lua... para encontrar a fonte só a 
sede nos alumia" E aqueles que tiveram a ventura de serem educados 
e formados na fé cristã puderam deixar-se iluminar pelo evangelho 
de Jesus. Fomos plasmados e continuamos a ser plasmados pelos 
ditames do Sermão da Montanha de Mateus: aceitar a aventura 
da fé, jogar-se no Senhor que tem nome de Providência, buscar o 
Altíssimo no silêncio do quarto, aceitar que nossos projetos sejam 
perturbados com o grito do homem jogado à beira da estrada como 
aquele da parábola do bom samaritano. As famílias cristãs cuidarão 
de apresentar a figura de Jesus a seus filhos. A fé não se impõe, mas 
se propõe. Pais e famílias profundamente cristãos poderão dar o 
testemunho de uma luminosidade diferente que pode clarear a vida 
dos filhos. Pais profundamente cristãos querem quer seus filhos 
vivam essa alegria que eles vivem. Tarefa difícil essa de encontrar 
o rosto do Deus verdadeiro. Não se pode descansar. Deus mora no 
abismo mais profundo de cada alma. Thomas Merton escreveu: "A 
vida contemplativa é uma compreensão profunda do fato que, em 
nós a vida e o ser procedem de uma Fonte invisível, transcendente 
e infinitamente abundante. A contemplação consiste na consciência 
da realidade dessa Fonte... É ser tocado por Aquele que não tem 
mãos, mas é a Realidade e Fonte de tudo o que é real...... Até que 
ponto conseguimos transmitir às novas gerações o desejo de Deus? 
Por vezes passamos adiante uma religião tacanha e pequena feita 
conforme nossos pequenos interesses. E Deus é maior do que nossa 



mediocridade. As novas gerações têm o direito de serem apresentadas 
ao Mistério de Deus. Felizes e bem-aventurados os que tiverem sede 
de Deus! Eles serão saciados! 

Conclusão: 
É hora de voltar para nossas cidades! Vai terminando o tempo 

forte do Congresso. Agora se trata de arregaçar as mangas e trabalhar. 
Trata-se de acreditar na força e na urgência da educação das novas 
gerações. Estamos novamente convencidos de que é importante e 
fundamental a missão da Escola de Pais do Brasil. Somos pessoas que 
formamos para a vida e nada mais importante do que a vida. Há a vida 
individual e a vida associativa em sociedade. Hanna Arendt, filósofa 
alemã, escreveu: "A educação é o ponto em torno do qual se decide 
se amamos bastante o mundo a ponto de assumir a responsabilidade 
de salvá-lo da ruína que seria inevitável sem a renovação constituída 
pelos jovens e pelos novos que chegam". 

Bom trabalho e muita alegria e coragem na empreitada da 
educação. 

Solidários com outros destinos; jardineiros do mundo; pessoas 
atentas aos companheiros; um mundo de profundo respeito pela 
pessoa; abertos para a transcendência. 
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