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O 1. Introduzindo os comentários ao Congresso 

Dou início aos meus comentários de síntese e de lançamento 
de pistas do que foi este o nosso 499  Congresso Nacional 
dividindo minhas observações em duas partes. Na primeira 

delas farei apenas algumas observações iniciais com a 
finalidade de contextualizar melhor este nosso Congresso 

na caminhada quase cinqüentenária de nossa escola. Na 
segunda parte, recuperando algo da riqueza de informações, 

dados e reflexões ouvidas dos conferencistas, painelistas e 
demais explicitadores, tentarei abrir algumas das janelas que 

suas reflexões, segundo meu juízo, descerram como desafios 
e como pistas à Escola de Pais do Brasil, neste segundo 
decênio do século XXI que, sem dúvida, será marcado pela 
comunicação digital. 

1. Recordo inicialmente como em seus quase 50 anos de 
existência a EPB acompanhou de perto as inúmeras 
transformações que se deram na sociedade e na cultura 
brasileiras. Conservando sempre a família como seu 
principal foco de interesse, nossa Escola tratou de um 

extenso espectro de temas e questões do interesse de pais 
que querem honrar sua tarefa de educadores. Isto ficou 
evidenciado na brilhante síntese e comentários que Ruy de 
Mathis nos apresentou ao relembrar e sistematizar os temas 
enfrentados pela EPB desde sua fundação. Com  muita 
habilidade ele fez desfilar ante nossos olhos todos os 49 

cartazes de propaganda usados pela Escola para difundir 
a filosofia pedagógica que começamos a enunciar desde 
os primeiros anos de nossa existência. Ali estão claramente 
expostas as grandes preocupações e linhas de trabalho 

pelas quais transitamos ano após ano. Pode-se dizer que 
não há tema relevante que não tenha sido abordado em 

nossos plenários anuais, com a vantagem de terem nos 
Seminários Regionais e nos círculos de base uma caixa de 
repercussão que levava a milhares de casais o resultado 
dessas reflexões, algumas das quais pioneiras em nosso 
país. Estão ai, sob a forma de dezenas e dezenas de livros, 



os Anais de praticamente todos esses trabalhos. A temática 
é retomada e comentada com originalidade num expressivo 

número das revistas editadas pelas Regionais a partir de 
seus Seminários estaduais. Realmente há aqui uma enorme 

riqueza a ser ainda melhor explorada. 

2. Nesse contexto, o tema do impacto da comunicação digital 
sobre a família não podia faltar. De fato ele despontou mais 
de uma vez, chegando a ser expressamente abordado em 
nosso 352, Congresso (1998), resumido numa formulação 

provocante que devemos ao nosso saudoso Dr. Haim 

Grunspun: "O videogame da vida: virtual ou real?" 1  Já então, 

sempre tomando a família educadora como eixo principal; 
perguntávamos-nos se e como a rápida disseminação e 
aplicação das tecnologias de comunicação afetariam a 
mente e o coração da própria família enquanto uma unidade 
social e espiritual muito sensível às poderosas influências 

externas de tecnologias cada vez mais envolventes. Já 
naquele Congresso nos perguntávamos se tratava apenas 
do surgimento de uma realidade artificialmente criada nas e 

pelas telinhas, ou se estávamos ante uma virada de civilização 

com impacto direto sobre a cultura humana do futuro. 
Estariam o relacionamento intrafamiliar e a comunicação 
da família com o mundo sendo realmente atingidos? 
Como pais e filhos e a própria unidade familiar seriam 
afetados pelos novos meios de comunicação? Como pais 
conscientes deveriam agir e reagir nessa nova conjuntura? 
Ou, olhando para o conjunto maior da sociedade e da 
cultura, estaríamos ante uma revolução tão significativa 
quanto à trazida pela era de Gutemberg que marcou os 
últimos cinco séculos do desenvolvimento da humanidade 
e das relações entre as ideias, os homens e os povos? 
Estaremos caminhando para solidariedade e a paz ou 
estaremos na iminência de um processo nocivo à pessoa e 
ao verdadeiro progresso humano? 

Confira: Escola de Pais do Brasil, O videogame da vida: virtual ou 
real?. 35. Congresso Nacional da EPB, So Paulo: Editora Marco 
Markovitch, 1999. 
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Basta ler o índice do livro daquele Congresso para se perceber 
que já então fizemos uma espécie de mapa bastante completo 

do como a tecnologia da comunicação digitalizada iria afetar 
essa problemática de fundo que a EPB vem acompanhando 
e tentando entender desde os seus primeiros Congressos, 
sob a orientação e perspicácia pedagógica do P. Eugênio 
Charbonneau e de um conjunto de educadores e educadoras 

que merecem nossa gratidão e respeito. "Recordemos os 
temas de alguns de nossos primeiros Congressos: "Relação 
Pais e Filhos", "Como ajudar nosso filho a se ajudar?", "A 
família estará no fim? "Pais e filhos: é possível a comunicação?" 

"Educar para o Futuro", "Educação e Massificação", "Educação 

e Sexualidade hoje", "Pais, filhos e Tóxicos", "Valores: que 
valores?", "Maturidade e Relacionamento", etc. etc. Toda essa 

temática dos anos 70 e oitenta continua de pé e retorna hoje, 
sob novas configurações e roupagens. Em parte são temas 
que se repetem, mas hoje eles se apresentam de modo muito 
peculiar à geração digitalizada já nativa desse mundo novo da 

comunicação e informação instantâneas. Lembremo-nos de 
que só Brasil está chegando a 200 milhões o impressionante 
número de celulares vendidos e que a internet e as redes de 
relação - como o Face Book e o Twitter - são diretamente 
acessíveis a quase todas as crianças urbanas com mais de 
10 ou 12 anos. Ante tal fenômeno a reação da EPB foi a de 
retomar e buscar atualizar nesse 492• Congresso a questão da 

virtualidade ou realidade desse fenômeno. E mais ainda: dada 
a universalidade do fenômeno o Conselho de Educadores, 

com a aprovação e aval da Presidência da Escola, sugere 
mesmo que o tema retorne em nosso Congresso Jubilar de 

2013, quando pretendemos partilhar nossas reflexões, dúvidas 
e iniciativas com as Escolas irmãs de outros países, com os 
quais tivemos muito pouco contato nos últimos vinte anos. 
Será uma bela maneira de comemorar os nossos cinquenta 
anos de ininterrupta presença e ação no Brasil. 

3. Nosso ponto de partida já estava enunciado e prospectado 
em 1988 quando discutimos sejam os dilemas (perigosos 
alguns) sejam as possibilidades (positivas e ao nosso dispor) 
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que as modernas tecnologias nos levantam nos variados 
contextos dos videogames da vida pós-moderna. Isto foi 

assim resumido naquela ocasião: 

Falando psicologicamente, a chamada realidade virtual, 
portanto, não impede a evolução integral de nossas 
crianças. Elas, se assistidas, poderão resistir e aprender não 
só a se defenderem diante da violência da mídia eletrônica 
e da sociedade que a envolvem, como também a usar 
construtivamente as extraordinárias possibilidades que o 
avanço tecnológico poderá trazer para o ser humano de 
amanhã. A civilização pós-tecnológica não elimina nelas 
a capacidade de brincar e de imaginar e pode potenciar a 
maneira de elas se educarem no sentido real de quem sabe 
sonhar. É bem como se lê no simpósio organizado por Elza 
Dias Pacheco, na USP, quando ela e outros expositores, como 
Helena Tessara, alertavam os participantes "para o fato de 

que as discussões sobre os efeitos da TV (acrescente-se: os 
da realidade virtual) são inúteis e estéreis se não se conhece 
a crianças como um ser histórico e produtor da cultura". A 
digitalização do cotidiano infantil pode ser a porta para 
"a construção de novos sentidos e para a rearticulação do 
imaginário soda!2". 

2 	A frase colocada entre aspas é tirada da palestra de Helena Tessara 
A morte de um ídolo (Airton Sena)'. Acha-se no livro editado por 

Elza Dias Pacheco, Televisão, criança, imaginário e educação, São 
Paulo: Papirus, 1998, p. p. 51-64. 
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02. Janelas e desafios que o 
Congresso propõe à EPB 

Tudo o que ouvimos nesses dias chama nossa atenção para 
alguns princípios da filosofia da educação que a EPB tem 

tentado desenvolver e tornar ativos ao longo de seus cinco 
decênios de ação junto à família brasileira. A temática deste 
Congresso abre como que janelas novas que apontam para 
algumas perspectivas que exigem de nós redobrada atenção. 
Talvez as possamos resumir nas 10 seguintes: 

Janela 1: 

Ao pensar criticamente sobre as tecnologias digitais o 

primeiro que constatamos é que elas vieram para ficar e 
irão marcar as relações entre as pessoas, dentro e fora da 

família, com ênfase gradativamente maior das influências 
que chegam 'de fora". Não há como ignorálas nem no 
âmbito mais restrito de cada família, nem no contexto 
maior da sociedade. 

A comunicação dentro da Escola de Pais precisa ser revista 
a partir desse ângulo de visão. Essa será uma tarefa para 
os próximos decênios. Se a EPB quiser continuar sendo 
uma instituição à altura do que o hodierno mundo da 
técnica computorizada dela exige, deverá levar a sério o 
que se passa com a digitalização da comunicação. 

Exatamente porque o Congresso nos proporcionou 
uma consciência maior do que está se dando no mundo 
inteiro, a EPB percebe que o caminho mais inteligente 
é o de buscar em nosso passado cheio de exemplos de 
pioneirismo e coragem uma inspiração para o confronto 
com a realidade do mundo em rede que nos sirva como 
orientação na busca de novos caminhos para a era digital 
que está apenas ensaiando seu primeiros passos. 
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É indispensável ter presente que o fundamental não é ter 
recursos tecnológicos sofisticados e caros e sim educar as 
pessoas para saber usá-los com sabedoria e bom senso. É 
das pessoas que usam as tecnologias e não dessas últimas 
que virão à inteligência a consciência e a responsabilidade. 
Ante os muitos desafios que nossos filhos viverão nos 
anos vindouros. 

É preciso também ter muito presente que as tecnologias 
da comunicação não são neutras nem inofensivas, mas 
seria errôneo vê-las só pelo lado negativo. O que há a fazer 
é aprender a educar nossos filhos à autonomia e ao uso 
pessoal e crítico dessas tecnologias. Para tanto devemos 
acompanhá-los o mais próximo que nos for possível, 
não no domínio das técnicas, mas na avaliação de suas 
consequências para eles próprios e para a humanidade. 

Janela 2: 

De um ponto de vista mais filosófico-pedagógico é importante 
não esquecer que: 

A família de amanhã continuará sendo o lugar privilegiado 
da comunicação interpessoal. Mesmo buscando parceiros - a 
escola, por exemplo - e cobrando da sociedade e dos governos 
os seus direitos, a família deve se preparar no sentido de cultivar 
e ampliar relações mais dialogadas entre pais e filhos, uma 
vez que os outros muitos contatos, informações e propostas 
de valores e ideologias que os irão bombardear nos próximos 
anos poderá ser portadores de distúrbios na comunicação 
entre eles, os filhos, e nós, os pais. 

Janela 3: 

As palestras, painéis e grupos de interesse propiciados pelo 
CO 

	

	 Congresso, cada qual à sua maneira e segundo o seu prisma 
mais específico de leitura, nos deixaram claro alguns pontos 
essenciais: 
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Trouxeram-nos, antes de tudo, um quadro complexo e 
multivariado que não vem ao caso tentar resumir aqui. À luz 

essa pudemos perceber com maior nitidez que a EPB deve 
continuar revendo criativamente as práticas e os materiais 
que acumulou ao longo destes cinco decênios, uma vez 

que brevemente caberá a ela levar sua mensagem a uma 
geração de pais educados já na era das redes sociais, dos 

iphones e do facebooks e dos celulares que sabem fazer 
tudo. 

Isto se tornará possível através da progressiva 

modernização digital dos canais de comunicação já 
existentes dentro de nossa Escola e os que nos ligam cada 

vez mais estreitamente à sociedade. Este é um desafio 
formidável a ser ainda devidamente equacionado e 
enfrentado. Não podemos agir nem de maneira demasiado 
lenta e amadora ou improvisada, nem queimando etapas 

e desrespeitando o ritmo de nossa clientela principal: que 
são os pais e os círculos. 

Entram aqui também questões de metodologia de nosso 

trabalho de comunicação e discussão. São aspectos 
que continuaremos debatendo ainda por muito tempo, 
mas que podem nos preparar para o novo século que já 
estamos vivendo. 

Janela 4: 

De um ponto de vista mais filosófico-pedagógico é importante 

não esquecer que a família continuará sendo, também no 
futuro, o lugar privilegiado da comunicação interpessoal e de 
amadurecimento das pessoas. 

As relações pais-filhos podem e devem ser cultivadas e 
ampliadas mesmo se muitos outros contatos, informações 
e propostas de valores bombardearem a eles e a nós. Com  
isto cresce a responsabilidade afetiva e educacional (de 
direcionamento e discernimento) e a importância da ação 
educacional dos pais. 
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A inovação tecnológica alterará só em parte a natureza 
e as relações entre as pessoas - principalmente entre 

pais e filhos - e só parcialmente interferirá na formação 
de sua personalidade. Como pais, se o formos de fato, 
permaneceremos sendo para eles sua principal "referência 

de vida". 

Janela 5: 

É preciso ser crítico no acompanhamento dos filhos ao 

longo de todo o seu arco evolutivo e mesmo idade adulta 
adentro, sempre com o devido respeito ao seu grau de 

independência: 

Não podemos ser ingênuos quanto à pós-modernidade 

na qual, crianças e adolescentes parecem estar entrando 
com facilidade, baralhando sua visão de mundo com a 
parafernália de jogos e aparelhos que eles aprendem a 

manipular já na primeira infância.. 

Cada dia a ágil indústria informática inventa alguma 

novidade em busca de seus fabulosos lucros. São aparelhos 
cada vez mais sofisticados que os ajudam a tornarem-se 

cidadãos de carteirinha do fascinante mundo da mídia 
digitalizada. É aqui que reside sem dúvida o perigo 
mais real de uma pulverização de "valores que precisam 
permanecer" em beneficio de outros que vicejam apenas 
por breves instantes de euforia coletiva partilhada no qual 
os plugados no mundo prazeroso e encantado e prazeroso 
da ficção virtual especialmente os jovens tendem a julgar 
poder construir sua morada definitiva. Tudo vira facilmente 

espetáculo e show. Valores humanos correm com isso o 
risco de se liquefazerem. E de se perderem na confusão 
das muitas ofertas superficiais e quase sempre ilusórias. 

Em anos passados a EPB falava muito em resi/lência. Com  

este conceito a Escola queria os inculcar a necessidade de 
aprender a resistir aos duros embates de uma realidade 
violenta que muitas vezes nos machuca e nos deixa sem 

recursos de defesa pessoal ou de reação. 
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A resiliência é uma capacidade que pode ser aprendida 

ou recuperada, quando perdida. Ante a pressão exercida 
pelas modernas tecnologias de comunicação a família 
precisa aprender a ser resiliente, isto é precisa aprender 
a usar seus recursos emocionais e sua inteligência para 

se situar ante o tsunami de dados e informações de dúbia 
qualidade que a assaltam. Isto supõe que cada membro 
da família tenha o cuidado e o apoio dos demais membros 
mais amadurecidos. Os mais facilmente enganados pelo 
que reluz, mas não é ouro, devem encontrar-nos mais 
experimentados um apoio e um acompanhamento que 

efetivamente constitua para eles um espaço de segurança 
no qual se sintam acolhidos e orientados. Entra aqui em 
jogo não o domínio em si das tecnologias, mas seu uso 
criterioso e o juízo pessoal do que elas nos apresentam 
como valores e critérios absolutos. 

Certa ocasião, no já distante ano de 1979, quando no Brasil 
existiam apenas algumas poucas emissoras de TV e a 
comunicação via telefone, discutimos em um Congresso 
Nacional da EPB, o tema da educação na sociedade de 
massa. Já naquela ocasião insistíamos na importância de 
uma educação personalizada na qual, através da interação 
entre os membros da família, respeitada as diferenças, 

dizíamos que cada família, deveria, através do diálogo e 
acompanhamento personalizado dos filhos, trabalharem 
em seu seio três aspectos inseparáveis: o do cultivo de uma 
consciência e modo de pensar comuns; o de inculcação 

de motivações e valores igualmente partilhados e o de 
elaboração paciente de um estilo ou modo de ser e agir 
que nascessem de uma mesma experiência partilhada por 
ativamente por pais, filhos e netos. Por esta via a família 
educadora adquiriria uma identidade e feição próprias, 
respeitosas da diversidade de cada um, mas ao mesmo 

tempo, com um estilo de vida alimentado por um ethos e 
uma espiritualidade comuns. 
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Em tal ambiente a resiliência, isto é, a resistência a modelos 
falsos de comportamento e a capacidade de optar 
com liberdade distinguiriam as famílias saudáveis das 
governadas pelos modismos massificantes que naquela 
época começavam a ser divulgados pelas telinhas de TV 
e que hoje são descaradamente impostos por meios de 
comunicação que nem disfarçam mais seu pouco interesse 
pelo verdadeiro bem da família e da juventude. 

Janela 6: 

Nessa mesma linha, numa sociedade digitalizada, famílias e 
instituições educativas conscientes devem seguir os conselhos 
do sociólogo Zigmunt Bauman para quem só um grupo capaz 
de refletir sobre sua identidade e sobre as circunstâncias 
concretas que a moldam, poderá escapar à alienação da 
massificação e ao uso apenas superficial dos recursos que 
a digitalização, se bem utilizada, coloca à nossa disposição. 
Para tanto, ensina Bauman, é preciso que a cada grupo social 
consciente, em especial o familiar: 

Diga não a uma sociedade em que predomina uma 
exagerada afluência de bens descartáveis que já na 
infância ameaçam asfixiar as crianças, tirando-lhes o 
discernimento do que é realmente desejável e necessário; 

Diga não à ditadura do consumo imposta a todos, 
sobretudo à crianças e adolescentes. Com  fins apenas de 
lucro; 

Apóie conscientemente a revolução cultural que se faz 
necessária na sociedade humana asfixiada por mecanismos 
que perpetuam a pobreza de no mínimo um terço da 
população e das famílias hoje existentes no mundo e, de 
pinga, poluem o meio ambiente. 
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Janela 7: 

Uma das conferencistas, citando David Berlo, nos dizia que: 

As práticas educativas em sociedades pós-modernas 
como as nossas precisam aprender a colocar á disposição 

de todos algo que possa ser realmente aproveitado 
igualmente por todos. 

Não se trata só de bens materiais, mas de algo mais 
amplo que pede uma revisão de nossos estilos e atitudes, 
de nossos códigos Iingüisticos e de nossos valores. A 
comunicação propiciada pelas novas tecnologias poderia 

ser um valioso instrumento nesse sentido. Ela poderia servir 
para derrubar barreiras e permitir ou facilitar as trocas e a 
reciprocidade entre as pessoas, grupos humanos e povos. 

Este é um sonho presente, em escala talvez mais reduzida, 
já nos fundadores e fundadoras da EPB. Foi nesse sentido 

que eles conceberam como instrumento principal de 
comunicação da EPB os círculos face a face nos quais os 
casais falam de sua real experiência. 

Janela 8: 

Em outra das conferências do Congresso foi-nos recordado 

um pensamento de Garcia Marques que dizia mais ou 
menos o seguinte: "Não fizemos o que poderíamos ter feito 

se tivéssemos previsto as catástrofes da vida que ainda 	- 
adviriam". Essa constatação levanta em minha mente algumas 

perguntas de fundo que tocam de perto a utopia e o que fazer 

permanente da EPB. Eu as formulo sem a ilusão de que as 
respostas serão todas positivas, O que pretendo sublinhar é 
que as grandes transformações pelas quais estamos passando 

os seres humanos poderão ser mais um instrumento para um 
mundo de fraternidade e de paz. Nele, de maneira alguma 	o 
poderá faltar a contribuição da EPB: 
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Será que nós da EPB perceberemos em tempo que a 
revolução trazida pela informatização da comunicação 

está gerando nos indivíduos e na sociedade mudanças 
que podem provocar uma reversibilidade na inteligência 

e na afetividade das pessoas, de modo a abri-Ias a uma 

reciprocidade maior? 

Será que a massa de informações que nos chegam nos 
tornarão mais criteriosos mas amáveis, mais resilientes? 
Crescerá em nós a objetividade nas significações e 

diminuirão as ambigüidades e diferenças que tendem a 
nos separar e afastar, também no âmbito mais restrito de 

nossos lares? Entraremos em um processo até certo ponto 
contínuo e renovado de aprendizagem mútua? 

Criaremos em nossos lares condições melhores para o 

diálogo aberto, o perdão e a correção? Poderão os pais 

educados em um mundo menos fechado que o nosso 

encontrar uma aluda  efetiva na comunicação para não 

caírem também eles no tipo de catástrofe denunciada por 
Garcia Marque no início dessa janela número 8? Torçamos 

para que não sela  este o fato. 

Janela 9: 

A maneira com formulei essas reflexões conclusivas foi 
propositadamente voltada para o que fazer da Escola de Pais. 
Não quis entrar na questão demasiado complexa da busca de 
técnicas e métodos mais efetivos na comunicação dentro da 

própria Escola de Pais, mas quero lembrar que: 

A nossa Escola foi algumas vezes pioneira na inovação 
de técnicas de comunicação. Algumas Escolas continuam 
inovando por sua própria conta e risco. Em alguns 
Regionais há inquietações e existem propostas lá em 

CO 

andamento, como mostrou um recente levantamento 
realizado pelo Conselho de Educadores e como já há 
alguns anos atrás nos demonstrou um Seminário Nacional 
sobre Planejamento Estratégico realizado em São Paulo 

há cerca de quatro anos atrás. 
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Janela 10: 

Concluo recordando o que nos foi dito em das palestras do 
presente Congresso quando nos foi narrado o belo conto de 
Alice no País das Maravilhas. 

Lembram-se? Ouvimos, talvez pela enésima vez, que Alice ao 
entrar na toca do coelho branco descobriu um mundo a um só 
tempo maravilhoso e perigoso. A conferencista, louvando em 

certo sentido a coragem da Escola de Pais, queria nos dizer 
que entrar nesse admirável mundo novo da comunicação é 

como entrar na toca do coelho amigo de Alice. Ela descobriu 

no fundo do buraco um mundo em tudo diferente do seu, mas, 
simultaneamente em continuidade com que ela sempre viveu 
e sonhou. 

0492. Congresso da EPB é um convite a nos metermos na 
toca da comunicação digital. Não seremos os primeiros uma 
vez que muitos de nossos filhos já estão bem aninhados lá. 
Agora somos nós que estamos ante o convite passar da era 
de Gutemberg, na qual, aliás, nunca sairemos de todo, para 

essa da comunicação interativa, tendo consciência de que 
essa passagem pode-nos conduzir a impasses novos se não 
for bem conduzida. Tudo, porém, indica que, como EPB, já 
estamos maduros para iniciar essa passagem. Nem tudo 
nos será possível, mas algo podemos e devemos já ousar. 
Não deixemos que nossos filhos e filhas entrem sozinhos na 
toca do coelho branco, pois permanecendo onde estamos 70 

poderemos nos distanciar do que encanta e dá sentido às 
suas vidas. Agora, porém, nos achamos ante um desafio bem 
maior: trata-se de entrar criativamente na era digital, através 
de canais e técnicas que nos façam chegar de forma mais 
imediata a quem se interessa em ter uma formação atualizada 
nessa complexa e perigosa arte de educar bem os nossos 
filhos. O 492  Congresso seguramente nos levará a refletir, com 
modéstia e coragem, nessa direção. 
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Helena Maria de Siqueira Sigaud e 
CesarA. G. Sigaud 
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Está no livro "Educação e lazer", da Irmã Liz Cintra Rolim, que 
vocábulo lazer significa "ser lícito, ser permitido, poder-se 

fazer". 

Há uma conceituação, de tipo psicossociológica, que apresenta 
lazer como "um tempo livre, usado na realização da pessoa 

como um fim em si mesmo". "O indivíduo se libera à vontade 
do cansaço, repousando, do aborrecimento, divertindo-se, da 
especialização funcional, desenvolvendo de forma intencional 
as capacidades do seu corpo e espírito" 

Nesta conceituação, vemos de modo claro, as funções do 
lazer: descanso, divertimento e desenvolvimento pessoal. 

A definição de lazer vai usar estas três funções: "o lazer é um 
conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-
se de livre vontade, seja para repousar, sela para divertir-
se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua 
informação ou formação desinteressada, sua participação 
social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-
se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares 
e sociais" 

Em todas as atividades de lazer, as três funções estão 
presentes, ora uma predominando, ora outra. 

Em todas as épocas e tempos as transformações sempre 
aconteceram. Há a submersão de alguns valores e a emergência 
de outros. A vida vai modificando os hábitos dos cidadãos. A 
diferença que há entre a nossa época e as anteriores é que 
agora há uma rapidez fantástica, que acelera a mudança, 
favorecendo a agudeza dos conflitos. Estes passam a ser 
profundos e radicais. 

O educador ou os pais se interrogam sobre como educar 
nestes tempos difíceis. Alguns reforçam o papel da escola e 
das universidades, construindo mais unidades de ensino ou 
reformulando programas e currículos, capacitando melhor 
seus recursos humanos. Outros investem contra o sistema 	o 
escolar, culpando-o pelos males atuais, ainda mais que 
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muitos estudantes se evadem de seus cursos. Finalmente, há 
os que buscam alternativas que possam complementar os 
caminhos da nossa realidade, tentando sanar as dificuldades 

de convivência das nossas famílias. 

Bem sabemos que há uma significativa relação do lazer com a 
aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento do ser humano, 

que deve se tornar senhor de seu próprio desenvolvimento, 
tornando-se responsável pela sua história e pela história de 
seu país, atuando e participando da vida de sua família e de 

sua comunidade. 

Pretendemos apresentara valor lazer como um novo valor, que 
pode ser utilizado na tentativa de sanar a grande dificuldade 
de aprendizagem, fora dos muras escolares, contribuindo 
positivamente para o desenvolvimento e a realização do ser 

humana. 

Neste aspecto última é que a família pode tirar partido e 
aproveitar o lazer no desenvolvimento de seus filhos, para a 
realização pessoal deles, e a construção de uma sociedade 
mais fraterna e igualitária. É o lazer que facilita e estreita os 
laços de comunicação da família com seus membros entre si e 
com o meio ambiente no qual vive. 

O que se constata é o desconhecimento do fenômeno lazer. 
Negam ou não dão importância ao seu valor. Pesquisas indicam 
que para o processo de desenvolvimento da população de 
nosso país, no que toca à alimentação, à saúde e à habitação, 
o lazer pode ter uma função significativa, se for pensado como 

possibilidade de aluda  em relação a cada um desses aspectos. 
Precisa ser planejado dentro do processo de elaboração dos 

objetivos de cada área. 

Há quatro períodos de tempo livre para as pessoas: no fim do 
dia; no fim da semana, no final do ano, onde se podem tirar 
férias e finalmente, por ocasião da aposentadoria. Neste tempo 
livre, a pessoa pode satisfazer as necessidades do corpo, ou 
responder às necessidades do espírito. Podem ser atividades 
físicas, práticas, artísticas, intelectuais, sociais, espirituais, não 



importa, mas elas vêm satisfazer as necessidades da pessoa 

O lazer tem propriedades de ordem positiva para a pessoa. 
São elas: hedonismo e pessoalidade. 

O hedonismo almeja um estado de satisfação, produzindo 
prazer, satisfação, que desenvolvem na pessoa alegria de 
viver, Paul Chauchard ressaltava a importância da alegria 
de viver para o equilíbrio do indivíduo. Consequentemente, 
influenciando todo o organismo humano. O hedonismo 
proporciona um estado de satisfação, afasta todas as tensões 
que a concentração e obrigação do dia a dia impõem. 

A pessoalidade responde às necessidades do indivíduo, seja 
para destruí-lo (no alcoolismo) ou para lhe fornecer força 
para lutar, ou se defender das agressões que a sociedade 
desencadeia sobre ele. 

É com o lazer que as pessoas se recuperam do cansaço físico e 
nervoso, repousando. Fogem dos aborrecimentos cotidianos, 
divertem-se, fazendo o que lhes interessa e gosta. 

O lazer é mais do que uma necessidade ou reivindicação, passa 
a ser um direito da pessoa humana, que o vivencia como um 
valor. É também um elemento humanizador. 

Ninguém nega que há mais tempo liberado atualmente, mas 
torná-lo tempo livre e vivido como lazer é mais difícil. A grande 
mudança de tempo liberado em lazer, isto é, em tempo livre, 
prazeroso, como desempenhá-lo bem, numa sociedade que 

dá pouca atenção à ética (moderna), onde não há parâmetros 
nem modelos a serem seguidos, onde o id não tem limites e 
este pode dominar o ego, como diz a psicanálise, e as famílias 
muito desarticuladas. Como programar-se um lazer que seja 
prazeroso e empregado para a realização da pessoa, que 
desenvolva de modo intencional seu corpo e seu espírito? 

As dificuldades são muitas para se aproveitar o tempo livre. Ë 
um campo pouco explorado no Brasil. Tanto as famílias, como 

as escolas e a comunidade não sabem explorá-lo para auferir 
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bons resultados. O que caberia a cada uma dessas instituições 
fazer e aproveitar? 

Incluí algumas sugestões, baseadas num texto da Sra. 
Therezinha Fram, tirado de uma palestra proferida por ela 
no III Congresso Nacional da Escola de Pais: "Lazeres", onde 
textualmente ela diz: Família, Escola e Comunidade têm um 
grande dever para com a juventude: ensiná-la a divertir-se, 
sadiamente, nas horas de folga" Therezinha Fram. (3) 

A seguir, resumo as sugestões que ela deu para a família, 
escola e comunidade, que podem ser de grande utilidade. As 
obrigações da escola podem ser impulsionadas pelas famílias. 

Para a Família: 
Enriquecimento do ambiente do lar, com novas experiências, 
abertura para o mundo, melhoria das condições culturais 
(livros, discos, participação em diversas atividades). 

Conhecimento e utilização dos recursos da comunidade 
em que vivem (museus, bibliotecas, clubes, igrejas, creches, 
movimentos de jovens, clubes de serviço, ginástica em 
praça pública), 

Planejamento de férias culturais, passeios, etc., criando 
condições para que seus filhos participem juntos desse 
planejamento; essa atividade enriquece o desenvolvimento 
da personalidade dos filhos e jovens. 

Favorecer e fomentar o contato das crianças e jovens com 
grupos de amigos, abrindo o lar para novas experiências 
sociais. Ex: famílias que realizam em suas casas um cine-
debate, mesa redonda discutindo um tema da atualidade, 
etc. 

Cultivaro contato com a natureza, incentivaro conhecimento 
da comunidade local, estadual e nacional, ampliando o 
campo de contato com a natureza. 
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Quando nossos filhos forem jogar videogame, os pais 
devem começar a jogar com eles, para conhecer o que os 
filhos fazem no computador. 

Escola: 

Abrir as suas portas para a comunidade, nos fins de 
semana e nas férias. Incentivar festas para as famílias e a 
comunidade, proporcionar atividades para as famílias no 
terreno da escola, organizando clubes de logos recreativos, 
torneios, grupos de convivência, etc. 

Conhecer os problemas e as características da comunidade, 
para que possa responder às necessidades da comunidade. 
Hoje, mais do que nunca, a escola deve ser uma ESCOLA 
COMUNITÁRIA, integrada na realidade, sensível aos 
problemas existentes. Escola, família e jovens podem agir 
juntas para melhorar o seu ambiente e a comunidade onde 
estão inseridas. 

"Que a escola encontre espaço em seu currículo para colocar 
a recreação e o lazer como pontos de grande importância e 
que os seus alunos sejam orientados no sentido de utilizar 
de modo criativo o seu tempo livre." A Escola também 
poderia incentivar visitas a entidades da comunidade (como 
creches, asilos, etc.), combinando com os pais, um serviço 
de recreação, de contar histórias para crianças, tocar violão 
e ensiná-las a cantar e dançar, organizar jogos com bola, 
sessão de teatro, sessão de estudo, para sanar as dúvidas 
da vida escolar, etc. Enfim, há uma infinidade de atividades 
dentro de um lazer que construa algo para os outros. 

O lazer é uma atividade que reconstrói o ser humano, faz bem 
ao seu equilíbrio emocional e quando se tem a chance e a 
oportunidade de prestar um serviço social através do lazer 
que eu pratico, sendo útil ao próximo e prazeroso ao mesmo 
tempo, os dois lados lucram muito. Para nossos filhos, esta 
atividade de amor ao próximo é também um compromisso 
social, por livre e espontânea vontade, que gera um bem maior. 
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E quando vêm seus pais, junto com eles, numa atividade desse 
porte, dialogam mais, trocam ideias, tiram dúvidas, planejam e 

tem um objetivo: simplesmente fazer o bem a outros. 

Muitas vezes pensamos que nossos filhos, trancados em seus 
quartos, estão se distraindo, só conversando com amigos 
pela internet. Nós mais velhos não temos ideia do que estão 
fazendo. Segundo o professor de Harvard, Michael Rich, 

os pais dão essas ferramentas às crianças não porque elas 
precisem ou saibam usá-las, mas por causa da pressão social 

e das próprias crianças. 

Os filhos dizem: quero um iphone porque todos meus amigos 
têm um iphone e ganham porque todos usam. É moda. Os 
pais estão longe do que seus filhos fazem. Eles sentem que 
as crianças sabem bem mais do que eles, porque são nativos 
digitais, enquanto nós, pais, somos imigrantes digitais, que 

acabaram de chegar, não falam a língua, não entendem o lugar. 
Os pais, durante muito tempo foram os experts da família e 

sabem que, nesse ambiente, não o são, e por isso, decidem 
não comprar essa briga. Apenas dão o laptop, o celular e 
pensam "desde que eles estejam no quarto, não vão se meter 

em problemas", o que é um grande engano! 

Os pais precisam se envolver com a vida digital de suas 
crianças, tanto quanto se envolvem com a vida fora da rede, 
em clubes, danceterias, etc. Os pais impediriam a ida de seus 
filhos a um lugar perigoso, com drogas, etc. 

Como os pais não se sentem confortáveis na internet com seus 
filhos, os egos ficam sem saber o que fazer. Os pais precisam 
ser mais humildes e aí sentar e jogar videogame com eles, 
aprender a parte técnica e, aproveitando essa situação de 
vulnerabilidade, conversar com os filhos outros assuntos. 

A qualidade da educação ministrada às crianças é fundamental, 
76 	 pois ai se formarão os futuros adolescentes. É preciso construir 

neles respeito por si mesmo e pelos outros. Isto vai se traduzir 
em comportamentos saudáveis na web. Nunca seremos 
rnnn-nr rJra Fnrnr rr,nt-, r-lc, Fi rir, niio alas fvarn Mzc Haiví- 
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los por três horas seguidas jogando videogame violento, não 
constrói nada. Estamos permitindo uma atividade que muitas 

vezes gera muita ansiedade e contribuindo para que cresça 
a obesidade infantil ou juvenil, hoje um problema mundial. 

Atualmente há muitas crianças e jovens tratando a ansiedade 
ou a obesidade. Isto é grave e os pais precisam abrir os olhos 

para esse problema. Outro fato é a dificuldade dos pais em 

deixarem seus filhos sentirem tédio. Isso não é ruim, porque é 
no tédio que nasce a criatividade. O excesso de mídia digital 

impede a reflexão, impede buscar a novidade dentro de nós, a 
criatividade. É preciso o tédio para se chegar lá. 

Nosso tema é discorrer sobre o lazer e nós pais podemos pensar 
que nossos filhos estão se distraindo e se desenvolvendo, 
jogando na Internet. Isto não é lazer. A atividade para ser lazer 

precisa satisfazer aqueles três aspectos que falamos no início. 
E só lermos novamente a definição de lazer que podemos 
refletir sobre as três condições necessárias para uma atividade 
ser.  lazer. 
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A Associação Mundial de Recreação, originalmente conhecida 
como Associação Internacional de Recreação, teve papel 
importante no entendimento e na defesa das funções 
do tempo livre e do lazer, principalmente com vistas à 
formação da juventude. Em seus quadros, formados por 
educadores de quase todo o mundo, dentre outros ilustres 
brasileiros, sobressaiu-se o professor Anisio Spínola Teixeira, 
que defendia, pública e constantemente, a urgência de se 
adaptarem as diversas formas de educação às diferentes 
situações reais da vida dos educandos, para que ela, utilizada 
com eficácia, formasse, de fato, o caráter e a personalidade 
deles e se transformasse em forte instrumento de mudança e 
de progresso individual e coletivo. 

Em 1°de julho de 1970, esta Associação, ao encerramento de sua 
Conferência, reunida em Genebra, na Suiça, em cumprimento 
da resolução de sua conferência anterior, realizada nessa 
mesma cidade, em 1967, e que constituíra uma comissão de 
representantes de cinco diferentes entidades internacionais 
para explicitar uma Carta de Direitos Humanos ao tempo 
livre e, consequentemente, ao lazer, promulgou o seguinte 
documento, que foi redigido em alemão, espanhol, francês, 
inglês e japonês: 

Introdução 
Tempo livre é o período que se encontra à total disposição 
do indivíduo humano, depois que ele tenha concluído seu 
trabalho e cumprido com suas demais obrigações. O uso que 
se lhe dá enriquece a vida, através da participação recreativa 
das pessoas nos esportes, nas artes, nas ciências e na natureza. 
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O tempo livre é importante em todas as fases da vida, 
tanto urbana como rural. As atividades que nele se realizam 
possibilitam às pessoas a oportunidade de desenvolvimento 
de seus dons essenciais (o livre desempenho da vontade, da 

inteligência, do sentido da responsabilidade e das faculdades 
criativas). 

As horas de descanso constituem-se em período de liberdade 
em que as pessoas podem desenvolver seu valor como seres 
humanos e como membros produtivos da sociedade. 

A recreação e as atividades executadas no tempo livre têm 
o grande significado de estabelecer boas relações entre os 
povos e as nações do mundo. 

Artigo 1 

Todo homem tem direito ao tempo livre. Este direito 
compreende horas razoáveis de trabalho, férias periódicas 
remuneradas, condições de transporte e planejamento social 
adequados, inclusive acesso favorável a instalações, áreas e 
equipe recreativa, a fim de facilitar as vantagens que o tempo 
livre oferece. 

Artigo II 

A usufruição do tempo de descanso é um direito absoluto. 
Os requisitos prévios para o exercício da vontade individual 
durante o tempo livre devem ser cuidados com zelo idêntico 
ao que se dedica aos bens pertencentes à coletividade. 

Artigo III 

Todo homem deve ter acesso facilitado aos meios de recreação 
abertos ao público e às reservas naturais, como: lagos, praias, 

bosques, montanhas e outros lugares ao ar livre. Estas áreas, 
sua fauna e sua flora. 

A organização do tempo livre, efetivada por autoridades 
oficiais, planejadores urbanos, arquitetos ou grupos privados, 
não deve ter caráter impositivo sobre o uso do tempo livre de 
terceiros. 

33 



Estas pessoas, aqui mencionadas, devem criar e gerir o 
planejamento de oportunidades de recreação, de meio 
ambiente estético e de instalações necessários para permitir 
ao homem o exercício de atividades de que gosta, durante 
suas horas livres, em conformidade com suas preferências 
pessoais e sob sua própria responsabilidade. 

Artigo VI 

Toda pessoa tem direito à oportunidade de aprender como 
utilizar bem seu tempo livre. A família, a escola e a comunidade 

devem prepará-la na arte de usá-lo da melhor maneira 
possível. Nas escolas, nas aulas e nos cursos, deve-se propiciar 
às crianças, aos adolescentes e aos adultos, oportunidades 
para desenvolverem os talentos, as atitudes e a compreensão, 
essenciais ao conhecimento sobre o uso do tempo livre. 

Artigo VII 

A responsabilidade pela proposição de educação para 
aproveitamento do tempo livre ainda encontra-se dividida 
em grande número de disciplinas e instituições. Visando ao 
bem comum e à melhor eficiência no uso de todos os fundos e 
assistências disponíveis nos diferentes níveis administrativos, 
as responsabilidades devem ser distribuídas entre todos 

os setores públicos e privados, que se dedicam à criação e 
promoção de programas recreativos. Seu objetivo é formar 
uma comunidade consciente, voltada à realização de sadia 

ocupação do tempo. 

Em países onde houver possibilidades, criem-se escolas 

especiais para estudo da Recreação. Elas teriam a função de 
habilitar dirigentes para promoção de programas recreativos e 
assistência a indivíduos e grupos, durante suas horas de lazer, 
sempre que possível, e sem restrições à liberdade de opção. 

Este trabalho é merecedor dos melhores esforços criativos 

humanos. 

Com certeza, os especialistas que elaboraram este documento 
e a Assembleia que o aprovou não pensavam destiná-lo a 
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ser utilizado para orientar as bases filosóficas do tempo 
livre e ao lazer nas perspectivas empresariais. Porém, como 
acontece com todos os atos humanos que encontram sua 
consistência na antropologia e na ética, os princípios que 

regem estimulam os empreendedores e os gestores a 
dedicarem mais suas atenções também a este viés importante 
dos Direitos Humanos que, embora reconhecido, é pouco 
comentado e, talvez por isso, também pouco analisado. Os 
empreendedores e os gestores, especialmente os que se 
aproveitam de situações que forçam trabalhadores a horários 
e calendários em desacordo com os princípios humanísticos, 
devem lembrar-se que a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, aprovada em Resolução da 1112  Sessão Ordinária da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, a 10 de dezembro de 
1948, proclama em seu artigo XXIV que "Todo homem tem 
direito a repouso e lazer, inclusive á Iimitaço razoável das 
horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas". 

"Tempo livre e produtividade". 

Grande número de consultores e especialistas em recursos 
humanos ou procedimentos sociais nas empresas afirmam - e 
os analistas de produção industrial, produtividade humana e 
satisfação pessoal confirmam que: 

12 - Periodicamente, 	com 	maior 	ou 	menor 	frequência, 	a 
capacidade criativa e produtiva humana decai de maneira 
sensível. 

2 - Em geral, quando as empresas determinam os períodos 
o 

para 	lazer ou 	entretenimento durante os 	horários 	de 
trabalho, os funcionários em fase de baixa produtividade 
ou com algum problema pessoal sentem-se inseguros 
e ameaçados de perder seus cargos ou mesmo seus 
empregos. 

o 

32 - O sucesso do lazer geralmente depende do acerto na 
escolha. Porém, caso o lazer seja comum com os demais 
companheiros de trabalho, mesmo não sendo de seu 
agrado, os indivíduos devem esforçar-se para dele tirar o 
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melhor proveito possível. O lazer temo poder de aproximar 
pessoas e revelar sentimentos ocultos. 

42 - A aceitação passiva da paralização do serviço empresarial 
para o gozo do tempo livre institucionalizado corre o risco 
de descaracterizar o lazer e o tempo livre, não propiciando 
nem repouso nem entretenimento. Gestores e funcionários 
devem refletir sobre a melhor atitude que devem tomar 
para o bem-estar das pessoas e da empresa. 

59 	Em termos organizacionais, o tempo livre institucionalizado 
dever ser integrado explicitamente como componente do 
horário normal de atividades contratadas. Portanto, não 
deve nem pode constar como concessão ou benefício, em 
prejuízo de salário ou do horário dos funcionários. 

6 - Para garantir a funcionalidade do desarme psicológico 
dos funcionários, sem comprometer o ritmo das ações 
profissionais que eles desenvolvem em suas jornadas, 
convém que o tempo de lazer e repouso seja no início ou 
no final de um dos períodos da jornada de trabalho. 

7 - O tempo livre, longo ou breve, presta-se apenas para 
tomada de fôlego a fim de melhorar tanto o ânimo pessoal 
de cada funcionário como a produtividade da empresa. 
Na realidade, ele não desintoxica ninguém, nem repõe 
energias e, provavelmente, não representa valor maior que 
o sempre pode ser mais bem dividido ou fracionado a fim 
de tornar-se mais produtivo. 

W - O tempo livre e o lazer institucionalizado não devem ser 
justificados pelos gestores como meios de aumentar a 
produtividade empresarial e como recursos preventivos ou 
reparadores de tensôes que possam afetar o rendimento 
dos homens e das máquinas. 

92 - Se o tempo é marcado no relógio porque significa dinheiro 
para a empresa, o tempo livre, institucionalizado, também 
deve sê-[o, porque representa ocasião de melhoria de 
vida para os funcionários e para a empresa. Só deve ser 
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ampliado ou diminuído, quando houver causa que, de 
fato, o justifique. 

10 - O ideal da gestão madura tem dois escopos principais: 
o primeiro é que os tempos e os locais de trabalho se 
tornem cada vez mais agradáveis e sempre mais voltados a 
contribuir com os esforços pela produtividade; o segundo, 
é que o tempo, oportunizado para que os funcionários 
dediquem-se ao lazer, ao repouso e ao turismo, possam 
ser utilizados, de fato, com o desenvolvimento também 
dos salários, pois de nada valem as oportunidades, se 
faltam às condições financeiras necessárias para o bom 
aproveitamento delas. 

A efetivação dessa correlação talvez ainda demore um tempo 
bastante longo, mas, quando acontecer, certamente realizará 
a Revolução do lazer, que, possivelmente, deverá modificar as 
atuais formas de procedimento e os níveis da produtividade 
humana no mundo dos negócios. 
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"Nenhum pensamento é imune à sua 
comunicação, e basta já expressá-lo num falso 

acordo para minar a sua verdade" 
(Adorno) 

A Família, na sociedade contemporânea, deve ser 
compreendida como uma unidade social complexa, com 

diversas configurações e formas de organização. Não é uma 
ideia abstrata, pois possui seu modo de viver e interagir, o que 
contribui para a construção do ambiente familiar e das relações 

intrafamiliares. A formação da família surge da vontade das 
pessoas de viverem juntas e interagirem constantemente. 
Através das interações entre seus membros, cada família dá 

um significado próprio ao seu espaço e escreve sua história. 
Nesse aspecto, é o local privilegiado que tem como elemento 

principal a capacidade de expressar afeto, através da 
comunicação verbal e não verbal, promovendo a construção 
de vínculos afetivos entre seus membros. Esta comunicação 
busca a construção da autoestima e autonomia sem que 
ocorram desqualificações nesse processo. 

A pessoa é, em si, um sistema aberto e complexo que está 
permanentemente sujeita às influências do meio que a 
rodeia meio que, pelo processo de socialização, lhe vai 
fornecendo os valores que a orientam na construção de si 
mesma e na relação que constitui com os outros. E na relação 
familiar, por excelência, que vão aflorar e se desenvolver 
dois fenômenos inerentes ao processo de comunicação: o 
bloqueio e a facilitação. Se na relação familiar os bloqueios 

se sobrepõem à facilitação, pois é esta que conduz a pessoa 
ao crescimento e à autonomia, o sistema pode entrar em 
desequilíbrio, acarretando consequências negativas para os 
elementos que a constituem. Neste trabalho consideraremos 
a família na perspectiva de um sistema de comunicação 
aberto e complexo, modelo que, por suas características 
tenta representar a família e o indivíduo na dinâmica de suas 
relações. Essas características fundamentais dos sistemas 
humanos e sociais, abertura e complexidade, levam a que o 
homem se autoregule e auto-organize em função das suas 



finalidades, proporcionada pelo meio envolvente. No interior 
da família, os indivíduos procuram por imperiosa necessidade 
de conviver, relacionar-se através da comunicação. Aqui trago 
de BERLO (1978) uma singela conceituação de comunicação 
que será o fio condutor de nossa apresentação: "É o ato de por 
algo em comum entre, pelo menos, duas pessoas, assentando 
esta numa codificação que ambas conhecem, por forma de 
gerar-se um campo de entendimento comum aos elementos 
envolvidos nesse processo." 

Aqui, de logo, vale desfazer uma confusão muito comum, 
principalmente nos relacionamentos familiares, entre 
comunicação e informação. Muitas vezes, pais e filhos, cônjuges, 
não se entendem por pensarem que estão se comunicando 
quando, em realidade, estão apenas informando. Vejamos a 
distinção: Informação - é o ato de divulgar, esclarecer e dar 
conhecimento de algo a alguém, Comunicação - é um processo, 
o qual gera mudanças nos elementos que dele participam, 
num tempo, num espaço e num contexto. A informação 
é caracterizada por uma relação unívoca entre emissor e 
receptor, o processo de comunicação distingue-se desta por 
uma relação biunívoca, um circuito bilateral no qual a resposta 
do receptor retroalimenta a ação do emissor. O processo de 
comunicação gera no emissor e no receptor Reversibilidade 
na inteligência, Reciprocidade na afetividade e Objetividade 
nas significações. Desta forma, o processo de comunicação no 
sistema familiar permite aos seus elementos partilhar o que 
têm em comum, reduzindo a incerteza e a ambiguidade, mas 
também, evidenciando as diferenças que as caracterizam. E 
tanto as semelhanças quanto as diferenças constituem o meio 
ambiente a partir do qual os individuos encontrarão as suas 
finalidades para se auto-organizarem pessoal e socialmente. A 
complexidade das famílias hoje, pelos vários modelos em que 
ela se assenta e funciona pode levar tanto a um clima de bem-
estar e harmonia, pela descoberta da diferença enriquecedora, 
quanto a um clima de tensão e angústia nas pessoas envolvidas 
nesse processo, face ao ruido do imprevisto, da incerteza e do 
desigual. Por outro lado, se é no processo de comunicação 
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que surgem diferenças, incertezas e ambiguidades que 
podem provocar bloqueios e conflitos, é também nele que 
estes podem ser clarificados e dirimidos, e o sistema familiar 
desenvolver novos estádios homeostáticos de complexidade, 
mediante a integração dos ruídos iniciais. Neste aspecto não se 
pode perder de vista que a intencionalidade da comunicação 
é indissociável da relação e um elemento estruturante do 
próprio indivíduo. Como diz MORIN (1995) a comunicação 
torna-se parte integrante da natureza humana. O ser humano 
é um sistema auto-eco-organizado, quer dizer, ele se constrói 
na relação que estabelece com os outros. Há um ditado na 
língua materna de Nelson Mandela (XHOSA) que expressa o 
desenvolvimento através dos vínculos "Ubuntum Ungantu 
Nganye Abantu,", ou seja, Pessoas são Pessoas através de 
outras Pessoas. 

O desenvolvimento das características individuais e das suas 
potencialidades, quando facilitado pelo sistema familiar, 
permite ao indivíduo fazer trocas adaptativas, as quais lhe 
facultam o ajustamento às mutações que se geram nesse 
mesmo meio ambiente social e cultural. O processo de 
comunicação no sistema familiar apresenta-se-nos neste 
contexto, como um mecanismo de regulação social básico, 
sem o qual não seria possível haver relação, e sem relação 
familiar seria insustentável o processo de socialização. "É na 
relação familiar, com base no processo de comunicação, que 

ser humano interioriza os elementos socioculturais do seu 
meio, e os integra na estrutura da sua personalidade, face às 
experiências vividas na e com a família e se adapta ao meio 
social" (Fernando Nogueira Dias), A principal consequência 
da socialização é, com efeito, a adaptação da pessoa ao seu 
meio social, adaptação que lhe permitirá partilhar pontos de 
vista, aspirações e necessidades, uma vez que, mentalmente 
se une aos outros. Nesse processo interativo de adaptação, 

indivíduo reconhece-se nos outros e é, a partir deles, que 
constrói a sua identidade psíquica e social (GURVITCH). 

Esta é a comunicação na família que contribui para o 
desenvolvimento da personalidade. Naturalmente que seria 
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desejável mostrar os vários níveis de comunicação entre pais e 
filhos, entre os cônjuges e os demais membros da família. Pela 

escassez do tempo não o posso fazer. De qualquer forma vários 
congressos da EPB têm se debruçado sobre as relações pais 

e filhos. Assim, a título de conclusão, opto por trazer algumas 
considerações sobre a comunicação do casal, mesmo porque 
em grande número de famílias os relacionamentos têm se 
dado com novas uniões e consequentes maiores dificuldades 

na comunicação. 

Conclusão 

À medida que uma relação perdura, comportamentos se 
sedimentam, hábitos se enraízam e nem sempre a percepção 
de um ou do outro é capaz de avaliar quanto àquelas rotinas 

podem estar contribuindo para o enfraquecimento do 

relacionamento. Muitas vezes por falta de um diálogo franco 
aberto sem ser agressivo e hostil. Coisas pequenas que 
poderiam ser superadas, vão se acumulando até uma explosão 
inesperada. Sobre isto vou trazer algumas considerações de 
Gabriel Garcia Marques no seu livro "O Amor nos Tempos do 
Cólera"( Ed Record, 2012) ' Coisa bem diferente teria sido a 

vida para ambos se tivessem sabido a tempo que era mais 
fácil contornar grandes catástrofes matrimoniais do que as 
misérias minúsculas da cada dia. Mas, se alguma coisa haviam 
aprendido juntos era que a sabedoria nos chega quando já 
não nos serve para nada." Por ocasião da morte do seu marido 
Juvenal Urbino, sua mulher Fermina Daza, pediu a Deus que 
lhe desse ao menos um instante para que ele não partisse sem 
saber o quanto o amara por cima das dúvidas de ambos e 
sentiu '... a premência irresistível de começar a vida com ele 
outra vez desde o começo, para que se dissessem tudo que 
tinham ficado sem dizer, e fizessem bem qualquer coisa que 

tivessem feito mal no passado". 

A título de ilustração lembro um episódio narrado nessa obra 
de Gabriel Garcia Marques, (p. 41) onde a mera falta de um 
sabonete provoca uma séria desavença do casal que quase 
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leva à ruptura. Somente após três meses de separação fizeram 
as pazes, mas ficaram as cicatrizes. "Quando recordavam este 
episódio, lá no remanso da velhice, nem ele nem ela podiam 
acreditar na verdade assombrosa de que aquela altercação 
tinha sido a mais grave de meio século de vida em comum, e 
a única que motivou em ambos o deselo de dar um passo em 
falso, e começar a vida de outra maneira. Mesmo quando já 
velhos e apaziguados evitavam evocá-la, porque as feridas 
mal cicatrizadas voltavam a sangrar como se fossem de 
ontem" (Grifo nosso) (p.43) 
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Educar os filhos hoje não é tarefa das mais fáceis 

Vivemos numa sociedade rodeada hoje de informações 
e tecnologia que se renovam constantemente e em ritmo 
acelerado. 

Como estamos administrando tudo isso? 

As mudanças que ocorreram nas últimas décadas, têm afetado 
não só a vida dos indivíduos como também as relações 
humanas. 

Temos hoje uma geração que domina a tecnologia mesmo 
antes da alfabetização. 

Alguém tem dúvidas de que o mundo e a cultura das crianças 
de hoje mudaram? 

Qual é o sentido da infância hoje? 

Como está o universo imaginário destas crianças? 

A infância sempre é um tempo em trânsito, portanto dura 
muito pouco. Por isso não podemos deixar de nos preocupar 
com a educação da infância no mundo atual. 

Como conviver com o que aprendemos e o que nossos filhos 
exigem no mundo de hoje? 

Hoje, a única coisa que realmente temos certeza absoluta é 

que tudo neste mundo muda, a uma velocidade tremenda e 

na maioria das vezes não conseguimos acompanhar. Mas, não 
podemos nos omitir e precisamos mais do que nunca, tentar 

aprender com nossos filhos neste mundo atual da comunicação, 
e administrar este grande desafio que nada mais é do que, 
aprender a educar numa sociedade em transformação. 

A infância é a primeira etapa do desenvolvimento humano, é a 
fase da imaginação e da fantasia, onde temos o pensamento 
mágico e posteriormente o pensamento lógico, que se 
constroem essencialmente pelo "brincar". 
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O ato de brincar e o imaginário é que dá a dimensão 
fundamental da vida infantil. 

Pelo "brincar" a criança aprende a expressar gestos, emoções, 
interagir e viver entre pares; a conhecer e a integrar-se no 
meio ambiente em que vive. 

O brinquedo é a primeira ferramenta que ensina a criança a 
lidar com o mundo. 

O período da infância hoje se mostra diferente, principalmente 
pela diferença dos comportamentos das crianças a cada dia 
mais estimuladas precocemente pelo desenvolvimento dos 
recursos oferecidos pela tecnologia. 

Niudaram as brincadeiras infantis que estimulavam os 
diferentes sentidos, a criatividade e a socialização. 

As atividades comuns na infância estão sendo substituídas 
pela tecnologia, e perdeu-se parte da comunicação presencial. 

Hoje estamos na geração "touch screen". lpad para bebê de 
três meses, inglês para bebês de quatro meses, Programa 
Baby Einstein para bebês a partir de seis meses. 

Vídeo recentemente apresentado nos meios de comunicação 
mostra criança, que mal aprendeu a andar, mexendo num tablet, 
com grande desenvoltura e excitação; quando o mesmo é 
substituido por uma revista, a criança tenta desesperadamente 
obter os mesmos efeitos do tablet e com o insucesso, aperta 
várias vezes seu dedinho na perna, pois tem a idéia de que é o 
seu dedo que parou de "funcionar". 

Em seguida há um comentário de Steve Jobs: "para minha filha 
de um ano, uma revista é um ipad quebrado, e assim o será 
para toda sua vida... Steve Jobs codificou uma parte dela". 

Os pais precisam estimular também, atividades não virtuais na 
rotina dos filhos porque este equilíbrio favorece e promove a 
saúde física, emocional e o bom relacionamento social. 
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Quando discutimos os meios da comunicação moderna, para 
muitos, a família ainda é o espaço privilegiado da comunicação 

humana e nunca deixará de ser o principal e mais importante 
modelo para a humanização dos nossos filhos, 

Os pais são analógicos ou imigrantes digitais e os filhos 
essencialmente digitais. Muitos deles superinformados no 
mundo virtual, desconhecendo o mundo real. 

A internet revolucionou o comportamento humano, 
aproximamo-nos da família e dos amigos distantes, 
distanciamo-nos dos mais próximos. 

A sociedade moderna tornou as relações familiares mais 
complexas, afastando as pessoas do convívio, do diálogo e 
das relações humanas. 

As crianças em osmose com o computador e a televisão, estão 
substituindo o sonho infantil pela ilusão adulta, pulando etapas 
e confundindo o real com o imaginário. 

O filho isolado em casa pelos riscos da rua, mas plugado" nos 
riscos do mundo virtual. 

A essência da comunicação do mundo globalizado é a 
tecnologia e não satjsfaz as necessidades das comunicações 
afetivas e humanas. 

Enquanto os adultos usam a palavra como forma fundamental 
de expressão a linguagem básica da criança é essencialmente 
comportamental. 

A comunicação do amor entre pais e filhos está no olhar, no 
toque carinhoso, e nas atitudes, essencialmente não verbal. 

A comunicação não verbal é a forma básica pela qual as 
crianças percebem o amor dos pais. 

Muito do amor que os pais sentem por seus filhos não chega 
a eles por simples desconhecimento dos problemas de 
comunicação na educação infantil. 
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Em 23 de Abril de 2012 no Rio de Janeiro, ocorreu o 12  Encontro 
Internacional sobre o Uso de Tecnologia da Informação por 
Crianças e Adolescentes, e o Pediatra Norte-Americano 
Nlichael Rich em entrevista aos meios de comunicação, disse: 
"Os pais precisam se envolver com a vida dos filhos na internet. 
Por falta de intimidade com as novas mídias, os pais deixam 
de preparar as crianças para o mundo digital". E, continua: 
"mandamos nossos filhos para as melhores escolas e achamos 
que quando voltam e jogam "cail of duty" (jogo de tiro) por 
3 horas, não estão aprendendo nada, mas estão". Este jogo 
ensina como matar os inimigos numa guerra. 

Principais diferenças da Comunicação na Infância na Família 
Real e na Família Virtual: 

A comunicação da infância na família real é essencialmente não 
verbal, afetiva, precisa de presença, do toque, da aceitação. 

Precisa ser construída no dia a dia e com atitudes e 
preocupação com o outro. Necessita da Inteligência afetiva. 
Deve ter significado para compreender melhor o mundo. 
Deve ter ingredientes essenciais para a construção humana. 
Não pode ser virtual ou abstrata, tem que ser real e concreta. 
Necessita de interação e diálogo e também não pode ser 
veículo de mão única. 

Precisa de tempo para crescer e não de botão "ON e 0FF". 

É imprescindível o espaço para que seja construída e a 
família ainda é o espaço privilegiado. Precisa da família para 
o seu equilíbrio e humanização. O fator humano é essencial 
e importante como formador. A tecnologia não preenche 
as necessidades básicas do ser humano. Associa-se às 
necessidades físicas e prazer. 

Os pais não podem ser simplesmente analógicos e os filhos 
digitais. 

Na família virtual, cadê o mundo real, onde fica o brincar, onde 
fica o modelo de identificação. 
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É imprescindível encontrar o equilíbrio nas conexões e redes 
sociais para não cairmos nas doenças próprias da virtualidade: 
solidão interativa, isolamento, falta de afeto e obesidade 

A família real, ainda é a âncora afetiva, e o lugar onde 
procuramos conceber e viver os valores essenciais, que 
sustentam nossa visão da sociedade 

Para reflexão 

Considero minha família Real ou Virtual? 

Como foi a educação na infância dos meus filhos e a de 
hoje? 

• 	Qual é a geração dos meus filhos: analógica ou digital? 

Como me considero hoje: Analfabyte. 

Imigrante Digital. 

Nascido Digital. 

Disponho de um espaço privilegiado de comunicação em 
casa? 

Quanto tempo ficamos conectados com o mundo virtual? 

Participo de redes sociais? Com que critério? 

O que acontece com nossos filhos hoje: vivem, convivem 
ou dividem o espaço da convivência familiar? 

Como deve ser a relação da criança quanto ao uso da 
tecnologia durante a sua formação? Tenho consciência dos 
riscos que envolvem o uso prematuro e não controlado 
das tecnologias avançadas? 

Como pais, sabemos conciliar o tempo de convivência das 
brincadeiras normais dito: 0FF LINE, com os períodos: ON 
L/NE, dos nossos filhos? 

Para a criança, onde está a fronteira entre a realidade e a 
aparência; entre o real e o virtual? 
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CONCLUSÃO: 
Não permitam que nossos filhos, principalmente na infância, 
percam no lar, o espaço privilegiado da convivéncia 
familiar, pois vão acabar conectados com o mundo virtual e 
desconectados do mundo real... E quando por algum motivo, 
acabar a conexão, vai perceber que estão isolados e com 
as doenças próprias do mundo virtual: obesidade, solidão, 
depressão e falta de afeto. 
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Nos últimos 40 anos, mudanças incríveis aconteceram 
em nossa sociedade e, em nossas vidas. Transformações 
profundas em todas as áreas alteraram nossa visão de mundo, 

nossa maneira de pensar e de viver. A separação de casais 
é uma delas. O que, algumas décadas atrás era rejeitada e 
fortemente discriminada, hoje, a atitude é de aceitação pela 

maioria das pessoas, apesar de continuar sendo uma situação 
indesejada. 

Uma separação envolve aspectos emocionais, psicológicos 
muito sensíveis. Para as crianças, a separação dos pais será a 
V. grande crise em suas vidas. Representa uma grande perda e 

é profundamente dolorosa. É uma fase difícil de transição que 
implicara em enormes mudanças em suas vidas. 

Para o casal que se separa o impacto emocional é devastador: 
sentimentos de culpa, sentimento pelo casamento fracassado, 

tristeza, mágoa, ressentimentos e algumas vezes aflorando um 
intenso ódio por um bom tempo, meses e talvez anos. 

O casal em processo de separação vive estágios emocionais 
diferentes, os altos e baixos, emocionalmente falando, são 
diferentes. Numa relação que termina tem afigura do "deixador" 
e a do "deixado". O deixador há mais tempo vem elaborando 

e vivendo os sentimentos da separação. O deixado, de certa 
forma é surpreendido quando o parceiro (a) lhe comunica a 
intenção de separar e a partir daí começa sentir e processar 
todos aqueles sentimentos de mágoa, tristeza pelo casamento 	- 
fracassado, ressentimentos, retaliações etc.. 

E neste tuu bilhão, nesta complexidade de sentimentos que 
o casal, pai e mãe, têm que pensar em ações e decisões de 
ordem prática, de ordem financeira e de questões legais que 
irão afetar toda a família. Emoções conflituosas são inevitáveis 

num processo de separação e o casal precisa reconhecer 
suas próprias emoções e saber que os sentimentos do outro 
são diferentes dos seus. Geralmente, as questões emocionais 
complicam e exacerbam as discussões sobre o processo do 
divórcio em seus aspectos práticos, financeiros e legais. 
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A percepção de um e de outro porque o casamento não deu 
certo, as causas que provocaram a separação são diferentes. 
Sempre existirão duas ou mais versões. 

Segundo o Relatório do IBGE publicado em 2011, os brasileiros 
estão casando mais, mais tarde e mais vezes. O número de 
casamentos em 2010 foi de 977.620, num crescimento de 4,5% 
sobre 2009, O numero de divórcios no mesmo período foi de 
243.320, ou seja, cerca de 25% do numero de casamentos. 
A duração média do casamento é de 16 anos, 40,9% dura 10 
anos. A idade média do divórcio é 43 anos para homens e 
39 anos para mulheres. 75% dos divórcios são consensuais. O 
número de recasamentos é de 18,3% do total de casamentos 
registrados em 2010. 

E, com quem ficam as crianças? Segundo o mesmo relatório a 
custódia em 87,3% dos casos fica com a mãe, 5,6% com o pai 

e 5,5% tem guarda compartilhada. 

Um processo de separação passa basicamente por quatro 
fases: 

Questão emocional é a mais complexa e mais difícil, as 
partes precisam de tempo para elaborar e processar seus 
sentimentos. Experiências mostram que o tempo mínimo 
varia de seis meses a um ano. 

Providencias práticas: Quem sai de casa, esquema de visitas, 
guarda dos filhos, mudança de residência, de colégio. 

32 Discussão de aspectos financeiros: como fica o orçamento 
familiar, quais despesas ficam com quem, contas em 
banco, cartões de crédito, carnes, prestações, divisão do 
patrimônio, etc.. 

42 Encaminhamento dos aspectos legais do divórcio, 
contratação de advogados e inicio do processo na justiça. 

Mas, a principal e a mais importante preocupação do casal 
deveria ser a de proteger os filhos, mantendo-os fora do 
conflito. Colocar as crianças em 1. lugar e pensar no que é 
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melhor para elas, no melhor interesse e no melhor bem estar 
dos filhos. 

Colocar as necessidades dos filhos em primeiro lugar e as 
emoções e sentimentos do casal em 22  lugar, É fácil? Não. É 
perfeito? Não. Será muito duro e difícil, mas, é o único caminho 
para reduzir o impacto emocional da separação sobre as 
crianças. 

Em agosto de 2010, o presidente Lula sancionou a Lei de 
alienação parental no. 12318-10 visando à proteção das crianças 
e adolescentes. Esta lei tipifica o que é alienação parental: 

Tentativa de desqualificar o outro genitor 

Quando uma das partes dificulta o exercício da autoridade 
parental 

Cria dificuldades de acesso/ contato da criança com o 
outro genitor 

Mudança de domicilio para lugar distante, sem justificativa. 

Ficando comprovado a pratica de alienação parental o juiz 
pode adotar as seguintes medidas: 

Advertir o alienador, estipular multa ao alienador, ampliar 
regime de convivência familiar, determinar alteração da guarda 
ou sua inversão, declarar suspensão da autoridade parental. 

(o 

Algumas atitudes podem ajudar o casal a ter um divórcio 
melhor sucedido, menos traumático para todos os envolvidos. 
O psicólogo americano, Dr. Robert Emery, PHD, especialista em 
questões de divórcio e relações de pais separados com seus 
filhos elaborou algumas delas, denominado-as de "DIREITOS 
DOS FILHOS DE PAIS SEPARADOS" Ai vão elas: 

O direito de amar e ser amado por ambos os pais sem 
sentimentos de culpa ou desaprovação. 

O direito de ser protegido da raiva dos pais entre si. 
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O direito de ser mantido fora do conflito de seus pais, 
incluindo o direito de não precisar escolher um lado, levar 
mensagens de um para outro, ou ouvir reclamações de um 
pai sobre o outro. 

O direito de não precisar escolher um dos pais 

S. O direito de não sentir o peso da carga dos problemas 
emocionais dos seus pais. 

O direto de saber com antecedência sobre mudanças 
importantes que irão afetar suas vidas. Exemplo (quando 
um dos pais estará se mudando de casa ou estará se 
casando de novo) 

O direito de um apoio financeiro razoável na infância e 
durante seus anos de estudo. 

O direito de ter sentimentos, de expressar seus sentimentos 
e ser ouvido pelos pais, como ele se sente. 

O direito de levar uma vida mais próxima possível daquela 
na qual seus pais tivessem permanecido juntos. 

O direito de ser criança. 

Além de refletir sobre este conjunto de direitos, outras 
medidas, também, ajudam o casal, tais como: 

Utilizar o processo de Mediação Familiar. A visão neutra do 
mediador pode conciliar melhor os interesses dos dois lados, 
priorizando o melhor interesse das crianças. 

Reconhecer que o casamento terminou, mas o relacionamento 
como pais não. O casal precisa achar um meio de iniciar seu 
novo relacionamento reduzindo os conflitos, as disputas, 
pensando nos filhos e estabelecendo uma forma cooperativa 
de relacionamento. 

Nesta nova fase da vida devem preservar e construir uma boa 
comunicação entre eles. Se o contato pessoal for carregado 
de hostilidades ou se for muito difícil a comunicação via e-mail 
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pode ser um dos caminhos. O importante é que um canal de 
comunicação, seja qual for, mantenha-se aberto. Não significa 

que precisam ser amigos. As diferenças devem ser colocadas 
de lado, considerando que a única coisa que terão em comum 
para o resto de suas vidas será o amor pelos filhos. 

Espero que as ideias aqui apresentadas sirvam para a 
reconstrução de vidas mais saudáveis e de dias mais felizes 
par os "ex"e seus filhos. 

Referências 
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Em tempos de rápidas e constantes modificações de usos e 
costumes também nos deparamos com algumas dificuldades 
relativas ao entendimento exato de algumas palavras ou 
expressões que acompanham as inovações, principalmente as 
tecnológicas. 

Procuramos então trazer alguns conceitos relativos aos 
novos modos de viver para alinharmos o que conhecemos 
e entendemos por poder mídia, novas mídias e família para 
então podermos refletir sobre o papel da família no Brasil, em 
2012. 

PODER, do latim potere, refere-se ao direito de deliberar, agir, 
mandar. Dependendo do contexto pode ser entendido como 
a faculdade de exercer autoridade, soberania ou a posse 
do domínio, da influência e da força. Algumas vezes não é 
reconhecido, percebido ou exercido, mas a inda assim sempre 
representa uma realidade escorregadia presente em todos 
os grupos, comunidades e sociedades. Possui dois sentidos: 
como recurso, ou como relação. Quando é utilizado como 
um recurso, pode ter aspectos negativos ou positivos - vale 
lembrar que todos nós temos poderes ligados ao desejo e 
ao saber, e é esse desejo humano que ativa a produção de 
saberes. Já o poder como relação implica a presença de outra 
pessoa e pode tomar a forma de uma prática em que alguém 
está tirando ou expropriando algo que pertence, ou deveria 
pertencer, a alguém. Nas relações interpessoais o poder pode 
ser legítimo, ou ser exercido através de meios como coerção e 
recompensa ou mesmo por referência e competência. 

MÍDIA é a palavra que engloba todas as categorias de meios 
usados para comunicação de massa, como televisão, jornal, 
rádio, internet. Tem o papel de comunicar, de passar informação, 
e é capaz de atingir ao mesmo tempo uma audiência grande, 
heterogênea, geograficamente dispersa e anônima para a 
fonte geradora. 

INTERNET é um conglomerado de redes de milhões de 
computadores interligados em escala mundial pelo protocolo 
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TCP/IP que permite acesso a todo tipo de informação e a todo 
tipo de transferência de dados. Na prática, significa que você, 
em seu computador, faz uma ligação para o seu provedor de 

acesso local e envia uma mensagem para o Japão, que poderá 
ser lida, respondida e enviada ou reenviada a quantas pessoas 
for preciso, em qualquer continente, em muito poucos minutos. 
No Brasil começou a ser utilizada em torno de 1987/88, com 
acesso restrito a professores, estudantes e funcionários de 

universidades e instituições de pesquisa: em seguida teve seu 
uso ampliado para instituições governamentais e privadas e 
depois passou a ser de domínio publico: 1995 foi considerado 

marco da expansão em massa desse tipo de mídia. 

Com esse bastante simples histórico chegamos às chamadas 

MIDIAS SOCIAIS, ou sela,  ao uso do meio digital para interação 

entre pessoas. Compreendem um fenômeno complexo que 
engloba o conjunto de tecnologias de comunicação mais 

participativas, mais rápidas e mais populares. Hoje, como 
nunca, em casa ou no trabalho precisamos de aluda para 
entender muitas coisas, e através da internet podemos nos 
colocar em contato com um mundo de conteúdo, produzido 
por um mundo de pessoas. São essas pessoas, com ideias e 
objetivos comuns, que iniciaram o que conhecemos como 

redes sociais digitais, ou seja, espaços para organizar e 
compartilhar com pessoas do mundo todo, o que se sabe ou 

que quer aprender. Redes sociais digitais, ou virtuais, são 

7.
- 	as mesmas redes de relacionamento que sempre existiram, 

mas que com a internet ganharam muito mais velocidade e 

o 
	maior abrangência. As primeiras redes sociais foram os BBS, 

CHATS, FORUNS, que tiveram seus aplicativos sofisticados 

tecnologicamente e deram lugar ao FACEBOOK (2004) e 
TW/TTER (2006). 

Através da WWW, ou rede de alcance mundial, testemunhamos 

a inauguração de uma nova realidade e, conectados à 
comunicação digital vimos cair fronteiras entre países e 

continentes. Podemos dizer que de alguma forma todos 
participamos da democracia da comunicação, uma vez que o 
acesso a informações e serviços não distingue raça, sexo, cor, 
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classe social, situação econômica, ou idade. A WEB passou a 
ser um novo território que seria colonjzado através de vilas e 

comunidades que correspondem às redes sociais. Desde os 
anos 90 a WEB vem evoluindo rapidamente: o que um dia 
foi comparado a uma biblioteca digital em que o usuário era 

um espectador, se transformou numa construção coletiva do 

conhecimento, dinâmica e interativa, em que o usuário pode 
gerar classificar e editar conteúdo como, por exemplo, o 
YOUTUBE. 

Em menos de vinte anos uma comunicação mais rápida, mais 
eficiente e mais interessante apareceu, agradou e cresceu. 

Todos nós presenciamos esse movimento de mudança, 
todos nós vivenciamos essa história! Não existe mais volta. 
Convivemos com mudanças radicais no nosso modo de viver, 

pensar, falar, amar, estudar, ganhar dinheiro, visitar o médico, 
pagar contas, fazer investimentos, votar, fazer compras, etc. 

e por isso precisamos atentar para o modo de interação que 
empregamos. No entanto precisamos ficar atentos: a vida oti 
une e a vida off une apresentam algumas diferenças. 

No decorrer de nossas vidas buscamos em pessoas nas quais 
confiamos opiniões e experiências que nos ajudem a formar 
nosso próprio relato sobre o mundo. Quando estamos on une, 
a cada vez que cadastramos nosso perfil numa nova rede 
digital somos expostos a dezenas ou centenas de "novos 
amigos" e ficamos com a tarefa difícil, ou quase impossível, 
de gerenciar a grandiosidade de possibilidades que se 

entrelaçam nessa gigantesca rede. Segundo informações da 
pesquisa IBOPE, o brasileiro tem uma média de 273 amigos 

nas redes sociais, dos quais apenas de 8 a 60 podem ser 
considerados relacionamentos significativos, enquanto 265 
a 213 dos chamados amigos correspondem a vínculos fracos. 
Neste século vimos a quantidade suplantar a qualidade e, 
estarrecidos, nos vemos participantes ou testemunhas de 
valores tão voláteis que amizades são construídas e destruídas 
por um toque no teclado. 
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Sabemos que a verdade não é única, que possui muitos lados. 
Quando a ciência teve que aceitar o fim do determinismo 
teve também que aprender a negociar com o incerto. Nossas 
crenças e valores também tiveram que ser revistas e atualizadas 
- nos despedimos do que nos mantinha seguros e passamos a 
navegar por mares incertos. 

Zigmund Bauman em seu livro Vida Liquida, nos fala de seu 
conceito de vida moderna, que denomina de líquida visto que 
neste estado a matéria não possui ou mantém uma forma 
própria nem consegue permanecer por muito tempo da mesma 
maneira. Descreve-nos uma vida precária, vivida em condições 
de incerteza constante, com uma sucessão de reinicios nos 
quais os finais são rápidos e indolores, o que faz com que o 
recomeçar sela  possível e perseguido. Uma vida em que as 
relações são frouxas e os compromissos revogáveis, onde são 
valorizados os verbos esquecer, apagar, desistir e substituir. 
Uma vida de consumo, onde todos os objetos animados e 
inanimados perdem o viço, a atração, o poder de sedução e o 
valor quando são comprados ou enquanto são usados. 

Edgar Morin nos apresenta o que definiu como o 5. Buraco 
Negro do Conhecimento: aprender a enfrentar a incerteza e 
nos desafia a refletir: o que temos como verdadeiro e certo 
hoje, não seriam ilusões? É importante ensinar àqueles que 
irão se defrontar com o mundo que o conhecimento comporta 
sempre um risco de erros e ilusões e que nem por isso a 
humanidade deixou de progredir. 

Qual o papel da família em 2012? A meu ver ela continua a ser 
primeiro e principal agente educativo e de socialização e o 

primeiro transmissor de pautas culturais. 

Todos os pais são mestres em suas famílias, e em suas tarefas 
são auxiliados pela família extensa, professores, outros adultos 
significativos, grupos sociais e... Mídia! Quando olhamos para 

passado tendemos a pensar sobre a série de erros e ilusões 
que as pessoas acreditavam e aceitavam como conhecimentos 
verdadeiros e certos. E a midia impressa e falada já exercia 
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influência na criação de novos hábitos e crenças, através de 
propagandas no rádio, jornais e revistas. 

Há os que acreditam que estamos perdendo nossos filhos, 
sonhos e certezas para as novas mídias. Penso que não se 
trata de uma luta onde alguns se sagrarão vencedores e a 

outros caberá o papel de perdedores. Todas as gerações 
conviveram com invenções. Se no passado recente, lousa e giz 
eram ferramentas que auxiliavam a transmissão de saber de 
um professor para muitos alunos, hoje essa transmissão é feita 

através de muitos professores para muitos alunos, via internet. 

É fato que a partir da década de 60 a família começou a perder 
seu papel regulador e passou a se comprometer com o diálogo 

e a comunicação, ainda antes da chegada das novas mídias. 
Todos os seres humanos passaram por mudanças profundas no 
modo de se relacionar a partir de então: e se distanciaram ou se 
perderam de papéis, planos e possibilidades antes tidos como 
certos, para mergulhar em outros não tão bem delineados ou 
quase sem nenhum contorno de limite ou espelho. Qualquer 
mudança, inclusive as desejadas, envolve perdas e estas 
requerem um luto, ou seja, um tempo para reconhecer o novo 
e para transformar a experiência de vida. Perdas também nos 

dão a medida certa do nosso poder de controle. Na família 
e na sociedade as relações entre as pessoas e grupos nem 
sempre são tranquilas ou pacíficas; indivíduos e grupos são 
diferentes e têm ideias diferentes e nem sempre é possível 
ou suportável, em longo prazo, que as coisas continuem num 
conflito ou desconforto sem fim: em geral tenta-se chegar a 
uma solução ou acordo. Normas, leis, tradições, lendas, mitos, 
decisões, acordos, negociações, etc. são frutos de tensões que 

existiram, ou existem, entre pessoas ou grupos. Delas brotam 
alternativas, novas sugestões, criações, ideias, expectativas 

e acordos. Devemos lembrar que em 2012 várias gerações 
convivem e são afetadas pelas novas mídias. 

Sociologicamente essas gerações receberam letras para 
designar o contexto histórico em que nasceram e que 
determinou características únicas a toda uma geração de 
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pessoas. Assim, a gerações 5, BB, X, Y e Z representam as 
gerações que foram diretamente afetadas pelas grandes 
transformações sociais, econômicas e politicas de um novo 
mundo. Também sob o viés sociológico, o viver em família 
ainda hoje implica no convívio entre diferentes faixas etárias, 
quaisquer que selam  as motivações para isso. É natural que 
diferentes gerações carreguem em si o seu tempo e sua visão 
própria de mundo. Terá se tornado difícil, ou impossível, a 
convivência com olhares diferentes? O que aparece como 
novo, ocupa o espaço daquilo que já passou, ou abre novos 
caminhos que podem ser percorridos por todos? Não 
podemos esquecer que em todos os tempos as gerações 
transgrediram e ansiaram pelo novo - apenas usaram outras 
formas e instrumentos, e dispuseram de ritmos diferentes dos 
que vivenciamos hoje. 

NOME DA ANO DE 
IDADE EM 2012 

GERAÇÃO NASCIMENTO  

SILENCIOSA 1925 a 1945 87 A 67 ANOS 

BABY BOOMER 1946 a 1964 66 A 48 ANOS 

X 1965 a 1979 47 A 33 ANOS 

Y 1980 a 1994 32 A 18 ANOS 

MENOS DE 17 
Z 1995 ........... 

ANOS 

Alguns estudos projetam características da possível geração 
C, em 2020: 

Conectada, comunicativa, centrada, consumista, comunitária 

Vejamos algumas características dessas gerações: 

GERAÇÃO 5 (SILENCIOSA) - pessoas nascidas entre 1925 e 
1945. Em 2012 têm de 87 a 67 anos. Aprenderam a viver sob o 
lema "primeiro a obrigação, depois a diversão". Educados de 
forma tradicional, são convencionais, pacientes, respeitosos 
e conformistas. Obtinham satisfação e orgulho em trabalhar 
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para sustentar sua família. Essa geração trabalhou muito, e 
duramente. Obtiveram algumas conquistas sociais, tais como 
a emancipação da mulher (voto), escolarização, mercado de 

trabalho mais ampliado e aberto. Hoje, vivem glorificando o 
passado e em sua maioria desconfiam ou rejeitam as novas 
formas de viver. 

GERAÇÃO BB (BABY BOOMER) - pessoas nascidas entre 1946 
e 1964. Em 2012, têm entre 66 a 48 anos. Foi a geração do 
pós guerra. Brincavam na rua, sem medo de violência. Tiveram 

contato com o computador quando adultos. Foi a geração da 
contracultura, "reinventaram/reconstruíram o mundo". Seu 

lema: paz e amor. Foram ensinados a respeitar autoridade e 
hierarquia; sabem cumprir tarefas e trabalhar em equipe. Foi 

à primeira geração a fazer intervalo entre a infância e a idade 
adulta. Casaram e tiveram filhos mais tarde que seus pais. 
Hoje são pessoas guiadas pelo senso de dever, que prezam a 
segurança, valorizam uma carreira sólida e são fiéis ao trabalho 
que realizam. 

GERAÇÃO X - pessoas nascidas entre 1965 e 1979. Em 2012 têm 
entre 47 e 33 anos. Brincavam em casa ou em casa de amigos 
com Genius e Atari. Tiveram contato com o computador no 
colégio. Nasceram numa ditadura militar, conheceram a 
censura, a Aids e novos desafios que os forçaram a mudar 
hábitos conquistados por seus pais. Conheceram o medo. Aqui 

no Brasil, usou como moeda o cruzeiro, o cruzado, o cruzeiro 
novo. Aprenderam a lidar com o novo e o incerto e adquiriram 
muita confiança em si própria. Essa geração investiu muito 
no estudo formal, apesar de seu comportamento informal. 
São pessoas críticas, criativas, impacientes e irônicas. Hoje 
trabalham mais, para ganhar mais. Gostam de ter reservas 
financeiras e são apegadas a títulos e cargos conquistados por 
mérito. 

GERAÇÃO Y - pessoas nascidas entre 1980 e 1994. Em 2012 
têm entre 32 e 18 anos. Nasceram num pais democrático, mais 
estável e respeitado no mundo, numa economia mais aberta. 
Dominam a internet, nasceram antes dela. Desenvolveram 
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intimidade e habilidades com as novidades tecnológicas, 
em casa. São capazes de fazer bem, várias coisas ao mesmo 

tempo. São persistentes e otimistas quanto ao futuro. Não 

gostam de regras nem de obediência cega. Sempre dizem o 
que pensam. Hoje são pessoas que não aguentam chefes, pais 

ou companheiros autoritários, ou um trabalho chato e sem 
criatividade. Trabalham para ter prazer. Gostam de participar 
e querem entender o que fazem. Não ligam para hierarquia e 

têm muita pressa em vencer na vida. 

GERAÇÃO Z - pessoas nascidas a partir de 1995. Tem em 2012 
menos de 17 anos. Não conheceram a era pré digital. Não 
compreendem a vida, nem a si mesmos sem a tecnologia. 

Possuem um tipo de pensamento e ação muito rápido; são 
capazes de ir da etapa 1 a 3, sem passar pela 2. Sabem identificar 
a hierarquia e o poder, mas não se intimidam com ele porque 
priorizam a horizontalização das relações. Para eles tudo é, ou 
deveria ser instantâneo. São impacientes e intolerantes com a 
morosidade. Não fazem nada devagar e não aguentam quem 
demora a entender algo. Não gostam de ser contrariados. 

Preferem falar com amigos (também conectados) do que com 

a família. 

Cada vez mais em nosso cotidiano nos deparamos com um 
novo formato de convivência que reúne cinco gerações: um mix 
de familiares com perfis e papéis diferentes coexiste por mais 
tempo graças ao aumento da longevidade, e não raramente 

coabitam, num reflexo da crise econômica mundial. E novos 
papéis se entrelaçam de novas maneiras: avós e bisavós se 
tornam pais, acumulando papéis em ordem inversa aquela 
antes conhecida, ou seja, retornam ao papel de pais de bebês 
quando já têm netos adultos ou netos que já são pais. Na mídia 
encontramos vários casos de homens com mais de 70 e perto 
de 80 anos, com filhos menores de 3 anos e de mulheres que 
se tornam mães em torno dos 50 anos. Assim, num período 

de referência de 87 anos (a idade mais avançada da geração 
Silenciosa, em 2012) cinco gerações convivem, dividindo e 
disputando afetos, conhecimentos, espaços, mercado de 

trabalho... Isso nunca aconteceu! 
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É certo que estamos todos sendo afetados por mudanças 
tecnológicas e de costumes, seja nos adaptando ou resistindo 

à elas. De qualquer forma, gostando ou não, nos vemos 
envolvidos em tarefas que nos tiram do lugar de conforto 
daquilo que conhecemos para sermos lançados em novos 
caminhos. O tempo que nos separa das outras gerações é o 

mesmo tempo que nos une! O convívio inter e transgeracional 
pode ser positivo para todos: o que seriam as avenidas sem 
as ruas e alamedas? Desafios no convívio familiar não é 

domínio novo, dos tempos atuais. Como em outras épocas, 
os mais velhos não precisam concordar ou entender o jovem, 
mas devem respeitá-lo, dar-lhes modelo e bons exemplos, 

uma vez que representam para eles sua base emocional. O 
jovem também não precisa concordar ou entender os mais 
velhos, mas respeitá-los, escutá-los e filtrar os conhecimentos 

adquiridos e transmitidos por eles. Paulo Freire nos pede 
especial atenção aos conceitos de consciência/conhecimento 

transitivos e críticos, que trazem em si exigências de 
rompimento com o conceito de concentração de informação 
a fim de que seja possível a promover a circulação de saberes 
e trocas colaborativas. 

Consciência e conhecimento que transformam nascem 

através do diálogo; Freire o situou numa filosofia pluralista 
que significa ter um ponto de vista, e a partir dele, dialogar 
com os demais. Assim, cabe aos pais, de qualquer idade, em 
qualquer tempo, oferecer parâmetros de uma visão de mundo 
e referências para a ação social de seus filhos. 

Sobre a necessidade de uma relação dialógica, Freire nos brinda 

com sua sabedoria e simplicidade quando diz, entre outras 
coisas que 'diálogo é uma exigência existencial; que não é no 
silêncio que os homens se fazem, mas nas palavras, na ação/ 

reflexão; que não há diálogo se não houver um profundo amor 
ao mundo e aos homens, e também se não houver humildade". 
E continua com sua reflexão: 'como posso dialogar se alieno a 
ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim? 
como posso dialogar se me fecho à contribuição dos outros, 
que jamais reconheço, e até me sinto ofendido com ela? como 
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posso dialogar se temo a superação e se, só de pensar nela, 
sofro e definho?". E conclui com mais uma reflexão: "não há 
diálogo também se não há uma intensa fé nos homens; fé no 
poder de fazer e refazer, de criar e recriar; de uma vocação de 
ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos 
homens". 

O papel socializador da família não mudou no terceiro 
milênio, daí a necessidade dos pais em continuar assumindo 
a responsabilidade pela preservação e renovação dos 
procedimentos, das linguagens, capacidades, condutas e 
conhecimentos que julgam valiosos em nossa cultura. Daí 
também a importância de não renunciar à autoridade social 
e institucional de que todos os pais são investidos. Faz-se 
urgente resgatar para esse papel fundamentos e atitudes 
que, rompendo com traços históricos do arbitrariedade e 
personalismo, possam representar os valores que devem 
nortear aqueles que no futuro serão responsáveis pelo papel 
que hoje desempenham. Sempre lembrando que ensinar não 
é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a 
sua própria produção. Ensinar é uma coconstrução diária e 
já vimos que um bom remédio para uma boa convivência é 
o velho e bom diálogo, levado a efeito com a humildade de 
respeitar o conhecimento e experiência do outro, e capaz de 
apresentar como caminho para um aprendizado diferente. 
Sabemos escutar as outras gerações? Somos capazes de 
refletir antes de falar? 

Há exatos vinte anos, Freire dizia "o que tenho dito sem cansar, 
e redito, é que não podemos deixar de lado, desprezado 
como algo imprestável, o que eles (jovens) trazem consigo 
da compreensão do mundo, nas mais variadas dimensões 
de sua prática na prática social de que fazem parte; sua fala, 
sua forma de contar, de calcular, seus saberes em torno do 
chamado outro mundo, sua religiosidade, seus saberes em 
torno da saúde, do corpo, da sexualidade, da vida, da morte, 
da força dos santos, dos conjuros". 
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Não podemos negar que nossos filhos e netos dominam áreas 

de competência que são desconhecidas ou assustadoras 
para nós, mas não podemos deixar que o nosso grau de 
conhecimento ou intimidade com as novas tecnologias 

interfiram de modo negativo em nossas relações com nossos 

pares, filhos e netos. Afinal, que língua falamos em nossa casa? 
Com quem? E quem nos entende? Podemos superar nossas 

dificuldades no uso das novas tecnologias procurando entender 
melhor os conceitos que estão por trás delas: ciberespaço, 
site, hipertexto, plataforma, chats, facebook, etc. Isso é o que 
é chamado hoje de letramento digital, capaz de gerar respeito 
entre as gerações: nas diferenças, um sempre é rico naquilo 
que o outro é pobre! Adultos experientes das gerações X, BB 
e S podem ajudar os jovens da geração Y a lidar com seus 
anseios de rapidez e perfeição; gerações S e BB precisam de 

respeito ao tempo diferente daquele que os jovens X, Y ou Z 
usam, para engolir e digerir as novas informações. 

Sempre que alguém procura conhecer mais coisas que não 
domina, encontra desafios a superar, e pode se sentir tenso 
e com uma enorme facilidade para encontrar desculpas que 
podem afastá-lo de seu propósito - medo de ser feliz? Temos 
hoje habilidades que nossos pais e avós não tinham: sabemos 
conviver melhor com sequências de estranhas combinações, 
tais como: presença/solidão, afetividade/frieza, paixão/ 
indiferença, atividade/passividade. 

Finalizando, queremos relembrar e enfatizar alguns pontos: 	 o 

Reais ou virtuais algumas relações podem ir desaparecendo 
aos poucos, outras se modificam, algumas se fixam, 
se estabilizam até certo ponto, pois uma relação nunca 
chega a se cristalizar totalmente, a absolutizar-se, pois não 
seria relação. Relações envolvem sentimentos, às vezes 	12 

inconscientes, às vezes contraditórios, mas sempre reais 
para quem os sente, ainda que passados de forma virtual. 

"Dar a Cesar o que é de Cesar" é um bom mantra a ser 
repetido em relacionamentos. 
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Diferentes gerações devem praticar a humildade de 
respeitar o conhecimento e a experiência do outro e a 
grandeza de aprender com ele. Afinal, um é rico naquilo 
que o outro é pobre. 

Enfim, fazendo a parte que nos cabe nesta época de transição 
e de grandes mudanças, poderemos caminhar prazerosamente 
junto a nossos filhos e netos. 

Não conheço pessoa alguma que queira conscientemente se 
tornar estrangeira em sua própria família; que bisavós, avós, 
filhos e netos possam continuar unidos, contando e recontando 
sua história familiar, ainda que via Internet. O convívio entre 
gerações sempre foi gerador de ganhos afetivos e culturais. 
Agora deverá também ser permeado de tecnologia. Sem 
medo! 
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O jovem, na inquietude de conhecer a vida, vê o mundo 
multiplicado na sua dimensão. 

Seus sonhos suas fantasias refletem um universo imenso e 
eterno. A busca do equilíbrio entre o real e o imaginário é uma 

das tarefas mais importantes desta fase do ciclo evolutivo 
vital, onde a família desempenha uma função de importância 
crucial. 

O contexto no qual o jovem se desenvolve é o cenário 

que cobre, complementa e estrutura o seu processo de 

crescimento. As experiências do sujeito construídas na família, 
na escola, no bairro e em todos os seus círculos sociais, 
contribuirão diretamente na sua formação enquanto adulto, 

fazendo-o capaz de tomar decisões, relacionar-se, trabalhar, 
escolher um cônjuge. 

Entre estes aspectos, a família é o palco onde entram em cena, 

às vezes de forma dramática, as mais genuínas experiências 
de afeto, prazer, dor, medo, e tantas outras emoções que 
favorecem o mais inesquecível dos aprendizados. Integrar 

todas as demandas do jovem, num palco onde o cenário se 
encontra multifacetado e em pleno processo de modificação, 
significa, muitas vezes, deparar-se com um agravamento das 
crises inerentes de conflito de gerações entre pais e filhos. 

No mundo pós-moderno, a família transformou-se, a partir de 
um modelo que era legitimado pelo casamento (sendo o poder 
maior delegado ao pai/marido), para uma união estável entre 

homem e mulher ou qualquer um dos pais e seus adolescentes. 
A troca deste cenário implica em mudanças importantes na 
vivência, percepção e construção que o jovem tem de seus 
aspectos sócio-afetivos e projetos de vida. 

Novas Configurações Familiares 
A partir do reconhecimento de novas formas de configuração 
familiar, observam-se, cada vez mais, a formação das chamadas 
famílias reconstituídas, ou recasadas, ou substitutas, conforme 

denominam os estudiosos do tema. Hoje se falam muito no 
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casamento informal, famílias reconstituídas, ou recasadas, ou 

seja, aquelas que os pais são separados de seus 12s cônjuges 

e atualmente mantêm uma relação estável com outro(a) 

companheiro(a), coabitando em domicílio conjugal na 

companhia de seus filhos do 12  casamento, por no mínimo, 6 

meses. 

Pode-se encontrar, de maneira abundante, estudos na literatura 
dedicados a explicar e analisar os padrões de funcionamento 
e as demandas do modelo da família nuclear tradicional. Da 
mesma forma, são inúmeras as pesquisas dedicadas a fornecer 

informações quanto aos efeitos da separação coniugal 
nas crianças e jovens. Conhece-se que estes vivenciam a 
separação de seus pais como um choque, como algo doloroso 
e angustiante. Além dos problemas que estes sujeitos podem 
apresentar com respeito às suas relações interpessoais, estes 
efeitos também podem estar associados a um casamento 

precoce ou medo quanto ao seu futuro casamento. Poucos se 

sentem aliviados com a decisão do divórcio, pois, para eles, 
isto significa o colapso da estrutura que proporciona apoio e 
proteção e é somente com a maturidade que irão considerar a 
separação dos pais como algo necessário. Algumas pesquisas 
mostram também que com o divórcio, determinadas crianças 
amadurecem mais cedo, pois recebem responsabilidades 
adicionais na falta da convivência de um dos progenitores, 
têm maior independência e, consequentemente, aumenta o 
seu poder de decisão. Também em alguns casos perfeitamente 
compreensível que a maioria dos filhos sinta-se muito melhor 
com os pais separados ou em novas uniões, do que num 
casamento infeliz, que ocasiona tensões e desconfortos dentro 
da família. 

No entanto, ainda não se conhece com maior profundidade 
a demanda das famílias reconstituídas pelo recasamento e 
os efeitos desta nova configuração na adolescência de seus 
filhos. Ainda que exista uma escassez de estudos nesta linha, 
constata-se que a taxa de divórcios e separações cresce 
proporcionalmente ao número de recasamentos. Cada vez mais, 
crianças e jovens estão vivendo com padrastos ou madrastas, 
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sem coabitar o mesmo teto de seus dois progenitores 

Algumas pesquisas comparativas entre filhos de famílias 

divorciadas e famílias originais revelam que: 

-existem mais problemas de ajuste psicológico e social nos 

filhos de famílias divorciadas do que nos de famílias originais. 

-ainda que os jovens de famílias divorciadas apresentem 

atitudes de amor para com seus pais, os de famílias originais 
tendem a ser mais carinhosos. 

Por outro lado, nota-se que as conseqüências do divórcio nos 

filhos estão diminuindo à medida que este está se tornando, 

a cada dia, mais comum e aceitável. Em recentes estudos 

constatou-se que não existem diferenças entre opiniões de 

crianças, com pais divorciados ou não, sobre casamento, 

divórcio e recasamento. 

Observa-se na literatura, no entanto, que os jovens, 

que sofreram um processo de separação de seus pais e 

vivenciaram a reconstituição do relacionamento afetivo destes 

com novos companheiros, tendem a diferenciar-se em seus 

relacionamentos interpessoais. A vivência da perda, a tristeza 

e a separação, provavelmente, são os fatores que movem estes 
jovens a esperar mais amor quando virem a casar, talvez como 

forma de assegurar uma relação mais duradoura para suas 

vidas. 

Nota-se também que apesar das mudanças dos valores 

sociais, ainda persiste, entre os jovens, a ideia romântica com 

respeito ao relacionamento conjugal, É consensual, entre 

os jovens, que as pessoas se casam por amor e se separam 

porque este acabou. A predominância desta crença é maior 

nas meninas. Corrobora as diferenças educativas entre os 

sexos. Parece que os aspectos relacionados aos sentimentos 
e à subjetividade ainda se encontram mais associados ao 
sexo feminino enquanto que a praticidade e a objetividade 
seguem vinculadas aos padrões de relacionamento do sexo 
masculino. 

83 



Apesar das mudanças estruturais da família, ao longo do 
tempo, alguns valores crenças e projetos de vida parecem 

ficar imunes, estabelecendo-se independentemente destas 

transformações, projetando o futuro com liderança. 

Então como pensar na formação de novas famílias e de 
acompanhamento dos pais num contexto de mudança 
cultural? 

Considerando que essa mudança é algo mais profundo, que 
altera o modo de construir-se como ser humano, estamos 
frente a novos modos de relacionar-nos conosco, com o outro, 

com o planeta, com Deus. 

Essas mudanças podem ser percebidas a partir de um 

olhar atento ao nosso redor, desde a forma da construção e 
organização das casas. Aqueles (as) que possuem alguma 
propriedade isolam-se em condomínios ou atrás de muros com 
proteção, segurança e outros fatores que contribuem para o 
isolamento. Nas residências "com alguma possibilidade" há 
uma televisão em cada cômodo, ou ainda, computadores. Está 
na moda a construção de redes e grupos virtuais. 

Observa-se no mundo do trabalho: as pessoas não se 
relacionam do mesmo modo, não há segurança e nem interesse 
em se manter por muito tempo no mesmo lugar. Mesmo na 

família. Antes o homem tinha um domínio sobre a mulher e 
filhos. Hoje as relações são mais próximas e já se avançou 
muito no respeito e no cuidado. 

O que todas essas mudanças significam? 

Que alterações provocam em nosso modo de ser e de 
viver? 

Como deve ser a liderança familiar deste tempo? 

Como essas lideranças familiares se organizam? 

Como acompanhar lideranças jovens que estão vivendo 
mergulhadas nesta cultura? 
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Gerando Egoísmo 

Essas mudanças geram tendências de comportamento. Um 
delas é voltar-se para o ninho, ou seja. Para o seu mundo 
particular. Estamos preocupados (as) conosco mesmos (as), 
com a minha felicidade, da minha família, da minha escola, da 
minha igreja. Neste ambiente onde enxergamos a nós mesmos 
e os nossos interesses. 

Como educar para olhar a outra pessoa, a sociedade e o 
mundo no qual estamos inseridos? 

Temos que educar nossos filhos para a Liderança e Autonomia. 

Para o acompanhamento dos filhos na escolha de seus 
parceiros, os pais precisam, em primeiro lugar "educar o 
olhar". Como nos provoca Leonardo Boff, para sermos críticos, 
criativos e cuidantes. Críticos quando olhamos a realidade, 
criativos quando as propostas que fazemos aos jovens são 

atraentes e os envolvem, e cuidantes quando esses jovens 
nos interessam, isto é quando exercitamos a dimensão ética 
do cuidado do planeta desde as relações mais próximas até o 
cuidado com a nossa casa comum. 

Falamos de liderança quando preparamos jovens com 
capacidade de posicionar-se frente a questões de sua vida, 
do seu projeto de pessoa, da comunidade e da sociedade 
onde vive e atua. Esta formação e esse acompanhamento 	70 

estão cercados de muitos desafios. Nossa tarefa como pais é 

compreender o fenômenojuvenil a partirdo lugar onde atuamos 

para encontrar respostas para esta tarefa. Não há uma fórmula 
mágica num contexto marcado pelo consumo, classificados de 
incluídos ou, então, de excluidos da possibilidade de consumir. 

1 

Como despertar a atenção dos jovens, num contexto como 
este? 

Ainda mais complexo será pensar em liderança juvenil com 
um acompanhamento adulto. Há, entre esses dois mundos, 
abismos de visão de mundo, provocadores de arrogâncias que 
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geram distanciamentos na realidade que nos toca viver. 

Quando pensamos em lideranças, supõem-se pessoas 
autônomas, felizes, capazes de ter direção, ou seja, projetos de 
sociedade por onde se possam apontar caminhos. O mesmo 
vale para pessoas adultas, vestidas com a utopia de um "outro 
mundo possível", dispostas a superar seus limites pessoais 

(e contribuir na construção de gente que possa superar a si 

mesmo). 

Pais na Era da Comunicação 
Verdadeiros pais na era da comunicação, como educadores de 
jovens, com a tarefa de acompanhar suas escolhas são aqueles 

que estão centrados no outro, um diferente de si mesmo, com 
o desejo de vê-los superando-nos através de todas as suas 

potencialidades, ajudando-os a romper barreiras que ainda 
guardam, mas que sejam capazes de romper (um degrau a 

mais). 

O acompanhamento na formação afetiva dos filhos está 
vinculado com a capacidade que os pais têm em ajudá-los 
no seu "Planejamento de vida", nos seus "Interesses" e com 
eles organizar um caminho, um processo, que não se resume 
somente em reflexões, mas sim em práticas novas e ações. 

Por isso, ainda hoje, no século XXI, se perguntarmos a qualquer 
pai ou mãe... 

O que você deseja para seu filho (a) na vivência afetiva e 
conjugal? 

Com certeza a resposta será; "Que ele (a) seja feliz para 
sempre"!!! 

Então, pegando esse gancho vamos refletir sobre as alegrias e 
as dificuldades em "viver juntos e felizes" e se possível, é claro, 

para sempre! 
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Sabemos que quando apaixonados, todos os olhos estão 
voltados para a pessoa amada. Não é à toa que todos os 
contos infantis terminam com o encontro daquela (e) que 
tanto sofreu com o príncipe encantado e finalizam com "e 
foram felizes para sempre". Como se houvesse um grande 
desejo de parar o tempo. Por parte das moças, a vontade 
de ser protegida e ter filhos são um exercício desde menina. 
Quando cresce aspira também a ser protegida pelo marido 
e ter filhos. Para os moços, a expectativa é de ser acolhido 
num ninho de compreensão e amor. Às vezes são tantas as 
boas intenções e projetos profissionais do casal e que quando 
isso não acaba ocorrendo, se vêem desprestigiados. Temos 
então aqui um grande choque entre sonho e realidade. Os 
ideais muitas vezes acabam atrapalhando o entendimento da 
realidade do jovem casal. 

Como por exemplo: aparece alguém para atrapalhar os 
pombinhos. A família dele ou a família dela vêm dar os palpites. 
A fama da sogra é ruim desde a antiguidade. Acho mesmo que 
é difícil, ou nós mães, principalmente de rapazes vermos nossos 
garotos sendo cuidados, mal cuidados claro, e sempre vamos 
achar que pelo menos "não tão bem cuidados", por outras 
mulheres. Com  certeza, elas vêm com valores muito diferentes. 
Nesse caso os rapazes são vistos como pobres coitados. No 
caso das moças também é raro ter um genro respeitado pela 
sogra. Se isso ocorre, qualquer deslize, coitado, vira vilão, Por 
parte da nora as queixas são sempre assim: a sogra nunca 
colabora, protege loucamente seu filhote, etc. 

Parece que o ser humano sempre fica perturbado com os 
diferentes aspectos do amor. 

O amor protetor do adulto é retribuído pela criança dentro 
de suas possibilidades, sem cobrança. Mas esse padrão de 
relacionamento só vale na infância. Não pode se perpetuar. O 
que deve ficar é o aprendizado da generosidade e da gratidão, 
sem peso de dívida. 
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Generosidade e Tolerância é 
a Expressão da Maturidade Amorosa 
Para todas as pessoas, a primeira oportunidade de aprendizado 
sobre o amor se estabelece a partir da relação com os pais ou, 
na falta deles, com aqueles que desempenham os papéis de 
pais. Com  o crescimento, a criança reforça sua experiência no 
relacionamento com professores e outros adultos. 

Quando chegam ao inicio da idade adulta, alguns jovens que 
ainda não atingiram a maturidade imaginam que o amor entre 
duas pessoas é aquilo que experimentaram na convivência 
com seus pais e com os outros adultos. Esse é um equívoco 
que pode ter sérias consequências. 

Existe uma importante diferença entre a forma como um 
adulto ama uma criança e esta responde ao amor e a forma 
como dois adultos se ama e retribui o amor que recebem um 
do outro. O amor do adulto para a criança é protetor, dadivoso 
e desprendido. Não espera, e muito menos exige retribuição. 
Deseja apenas um sinal de ter sido percebido e recebido. O 
adulto sabe que a criança não possui poder nem riqueza e por 
isso sua retribuição de gestos amorosos tem de ser de natureza 
mais modesta, embora nem por isso menos importante. 

Por seu lado, sentindo-se amada, a criança pode aprender 
sobre a beleza da gratidão e o bem que esse sentimento 
faz à alma. Quando os cuidados que recebe vêm mais 
acompanhados de cobranças e exigências do que de amor, 
ela passa a viver a gratidão de forma persecutória, como uma 
dívida, geralmente impossível de ser paga, que se transforma 
num compromisso esmagador do qual só consegue se livrar 
negando-o. Tal vivência resulta numa constante amargura. 
Devemos fazer o possível para modificá-la e passar a perceber 
a gratidão amorosamente, como um sentimento de estar 
sendo amado e protegido. No jovem, esse sentimento favorece 
o futuro desenvolvimento da capacidade de serem adultos 
generosos em condições de exercer, quando chegar a hora, 
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uma carinhosa paternidade. Será o momento em que poderão 
ser retribuídos na relação com os próprios filhos, os cuidados 
que receberam de seus pais. 

No entanto, se uma pessoa chega à idade adulta tentando 
agir no amor como fazia quando criança em suas relações 
com os mais velhos, ela não oferecerá a reciprocidade que 
se espera numa troca amorosa madura. O relacionamento se 

torna frustrante e fica difícil se estabelecer uma relação afetiva 

sólida e duradoura, porque a maioria dos parceiros está em 
busca de alguém com quem possa partilhar os desafios da 
vida. Tal pessoa ficará limitada a se relacionar com outras 
semelhantes. Que também estejam em busca de relações 
baseadas no modelo adulto-criança. 

Em geral, individuos assim conseguem desenvolver suas 
relações num sistema de troca constante de papéis, 
alternadamente um fazendo-se de criança e o outro, de adulto. 
Por vezes, um deles se congela no papel infantil, enquanto o 

outro se faz de protetor e passa a levar a vida amorosa como se 
estivesse tomando conta da criança grande que vive a seu lado. 

Essas formas de relacionamento se mostram extremamente 
frágeis, pois os papéis vividos por ambos são inadequados à 

maturidade que a vida exige dos adultos. Assim, é provável 
que apareçam situações difíceis de serem solucionadas. 

Por tudo isso, para que se possa confiar na possibilidade de 
uma relação estável e feliz, torna-se necessário que a criança 
aprenda a forma adulta de se relacionar e amar. O amor entre 
duas pessoas maduras se caracteriza por ajuda recíproca, 
cumplicidade e uma firme aliança, para juntas enfrentarem as 
dificuldades que cada uma encontrará em sua vida. Para esse 
aprendizado, a criança precisa contar com o bom exemplo dos 
adultos e, assim, ter a oportunidade de passar por experiências 
estimuladoras de suas capacidades de generosidade e 
tolerância. 

Os pais têm a responsabilidade de nutrir seus filhos com amor 
- ou seja, amá-los e mostrar-lhes constante e claramente, 
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sem vergonha nem hesitações, esse amor - para que eles 
possam alimentados desse sentimento, desenvolver a própria 
capacidade de amar e, principalmente, sua autoestima, 

Somente quando se sentem valorizadas e amadas as pessoas 
conseguem tornarem-se generosas e tolerantes que são as 
qualidades que melhor expressam nossa maturidade amorosa, 
como já enfatizamos. 

Escolhas Afetivas 

Não se trata apenas do leito de olhar, do tipo físico ou mesmo 
de qualidades intelectuais. As motivações de nossas escolhas 
afetivas são incontáveis e algumas delas podem ser até a razão 
do fracasso no amor. Por isso, é importante que reflitamos 
sobre nossos sentimentos mais profundos. 

Sabemos exatamente por que fazemos nossas escolhas 
afetivas? 

A pergunta pode parecer meio esquisita, talvez porque pouca 
gente reflita sobre ela, a não ser quando o amor provoca 
sofrimento. Ora" - diriam alguns -, "isso a gente sente, não dá 
para entender". Eu compreendo a restrição. Até me lembraria 
de uma repetida frase: "O coração tem razões que a própria 
razão desconhece". 

Mas não seria uma temeridade deixar o coração, com seus 
impulsos, inteiramente livre e ficarmos dominados apenas 
pela emoção? 

Os motivos que unem e mantêm duas pessoas juntas podem 
ser tão variados quantas impressões digitais: vão desde o mais 
ingênuo e singelo amor até a mais inteligente e premeditada 
convivência, passando por uma extensa série de combinações 
de ingredientes como religião, atração física, afinidade, 
interesse, costume, companheirismo, afeição profunda, 
admiração, dependência,.. Minha questão não é exatamente 
esta. Nem tampouco a infeliz banalidade da vida moderna, 
que inclui entre os critérios de escolha de uma pessoa, além 
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de outros atributos, o fato de ela ter dinheiro, nome, poder 

ou prestígio (embora seja razoável que os apaixonados se 
escolham por várias afinidades, quer sejam físicas, pessoais, 
sociais ou culturais). 

Separação dos Pais 

Nosso assunto é mais intrigante: são os complicados e 
misteriosos fatores que contribuem para que duas pessoas se 

sintam atraidas e permaneçam juntas, para além dos motivos 
conscientes, quase como se o casal fosse marionete nas mãos 
de forças invisíveis. Não haveria nenhum problema nisso: 
afinal, não precisamos controlar tudo o que acontece conosco, 
especialmente na área dos afetos. 

Ao casarem, muitos arranjos são feitos ou pelo menos tentados. 
Primeiro é importante observar que ao se separarem dos 
pais, cada cônjuge acaba trazendo dentro de si aspectos do 
pai e da mãe, e, vejam, não estou falando das características 
assimiladas ao longo da vida. Curioso é que muitas vezes são 
traços que sempre se criticou nos pais. Este é um jeito, do 
luto, de aliviar dor da separação dos pais. À distância, os pais 
podem até virar deuses. Tornam-se os melhores conselheiros. 
Pai e mãe acabam sendo os mesmos heróis do bem e do mal 
do filho de sete anos. Até aquele filho que considerava tudo 

que o pai falava burrice, no fundo, está enxergando-o como 
absoluto. Não como pessoa que erra e acerta. Insisto pela 

dificuldade de separar. Começam a confundirem-se com os 
pais. "eles é que estavam certos". 

Em segundo lugar, toda relação é trabalhosa. Tirando aquela 

etapa do enamoramento, na qual deixa passar tudo do outro. 
Ter que lidar com o fato de serem duas pessoas diferentes é 
problemático. Quando se está apaixonado, o outro é o bem 
total, e o 'eu" nem é merecedor de tanta perfeição. 
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De onde vem esse sentimento? 

Quando o bebê está com fome e esperneia pelos cuidados e 
vem a mãe ou sua substituta atendê-lo aliviando a fome e o 

desespero, deixa uma sensação de grande prazer e gratidão 
para com a mãe, até a próxima mamada, quando tudo vai se 

repetir. Esta terá sido a nossa primeira paixão. E esta sensação 

de prazer será buscada por todos os homens durante a vida 
toda, como se fosse uma saudade daquele tempo. E mesmo 
a eterna procura pela felicidade nada mais é que a saudade 
daquela harmonia mãe-bebê. Digo a felicidade duradoura e 
estável. Ocorre, porém, que com o passar do tempo, não só 
as mães têm mais o que fazer como também a criança quer 
mais da vida. Alem disso, vêm os irmãos para atrapalhar, o 

pai que não vai agüentar muito tempo um pequeno vampiro 
na mulher dele, etc. E é bom que seja assim, porque é desta 
maneira que ele vai querer crescer, se desenvolver, e abrir seus 

relacionamentos. 

Separa ou Não Separa? 
Sempre ouvimos falar "separa", "não separa" 

O casamento não está bom? 

"Separa, vai atrás da sua felicidade" sem contar que só se fala 
Amo, não Amo. Cada um precisa desesperadamente ser amado. 
Todos sedentos de amor. Numa situação na qual o amor é tão 
fundamental, a vida fica insatisfatória e pobre. Insatisfatória 
porque a bem aventurança da paixão é passageira. Estados 
de amor no adulto são necessariamente alternados com 
insatisfação, estar junto e "ser o outro". "Amor solamente não 
basta". A única situação de absoluta dependência do outro 

que faz bem é aquela do bebê com sua mãe. Não dá para 
amarrar o barco inteiramente em alguém. Não é bom para 
aquele, nem que é o porto, seguindo a analogia com o barco. 
Se um dos cônjuges tem como único projeto estar colado 
ao seu parceiro, está perdido, porque, mais cedo ou mais 

tarde vai se dar conta de que são dois e não um só. Se forem 
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iguais é porque um está tendo que abrir mão do que pensa, 
da própria personalidade. No fundo fazem isso para evitar 
atritos, acreditam que as discussões desgastam a relação. Isto 
é péssimo para qualquer relacionamento. Estes casamentos 
estão apoiados em doutrinas: dá para falar, não dá para falar. As 
verdades são estabelecidas e pais e filhos obedecem e rezam 
a mesma cartilha. Que pobrezal É importante reconhecer as 
diferenças entre os componentes do casal. A diversidade é 
trabalhosa, mas é muito mais estimulante. Uma mulher que 
tem suas experiências profissionais, seus relacionamentos de 
amizade, suas idéias, tem muito mais a contribuir no casamento 
do que aquela que só tem olhos para o marido. Quem dá muito. 
Cobra muito. Um homem que vibra com as próprias coisas 
e uma mulher que tem várias fontes de satisfação têm mais 
condições de tornar seu casamento criativo. Porque diferentes 
somos todos. 

Sela como for, 'independentemente das diferenças e idades 
dos cõnjuges, o casamento é sempre uma mais-valia, desde 
que haja uma preparação e plena consciência de que existirá 
responsabilidades, de que um casamento é feito de altos e 
baixos, e de que é necessário ter uma noção de tudo o que 
o envolve", assim é preciso aprender a dialogar, sem acusar 
ninguém, muito menos o casamento-que é somente aquilo 
que as pessoas fazem dele, por isso é único, onde não há um 
modelo obrigatório a seguir. É nos comportamentos do dia-
a-dia que se constroem e solidificam relacionamentos. O que 
é preciso é descobrir o caminho que leva à felicidade e ao 
entendimento conjugal. 



Estatísticas sobre o Casamento no Mundo 
Contemporâneo 

O casamento na contemporaneidade continua desejado, 
embora não esteja entre os principais projetos de vida dos 

adultos jovens solteiros. 

Atualmente, é compreendido mais como algo que pode 
acontecer a qualquer momento, do que com um objetivo que 

as pessoas estejam buscando e pelo qual estejam dispostas a 
lutar para alcançar. Observa-se, no cotidiano, que o casamento 
está ocorrendo mais tarde no ciclo evolutivo vital, sendo 
prioritários os investimentos na formação profissional, tanto 
para homens como para as mulheres, também porque, com a 
maior liberdade sexual, não é necessário casar-se para ter uma 

vida sexual ativa. As pesquisas referem-se, inclusive, que as 

pessoas estão iniciando sua vida sexual mais cedo e casando 

mais tarde. 

Quanto às opiniões em relação ao romantismo, constata-
se que o amor é valorizado, é importante, porém não é 
percebido como eterno, total, exclusivo, único e reconhecido 
de imediato. As pessoas têm uma visão mais real e menos 
fantasiosa e idealizada do amor. Por exemplo, não acreditam 
que o casamento é um amor mais realista, mais pé no chão, 

possa realizar todos os seus sonhos, nem que os que amam 
adivinhem seus pensamentos e seus sentimentos. Esses dados 

questionam os pressupostos do amor romântico. 

Contudo, no que se refere à sexualidade, entre adultos jovens, 
8 firA Pviripntp nLjp tanto nR ooini.o de homens como de 

mulheres, a sexualidade ainda é vista como vinculada à relação 
afetiva para ambos os sexos. O exercício desta sem vínculo 
afetivo é mais aceito para os homens do que para as mulheres, 
na opinião de ambos os sexos. A sexualidade feminina ainda 
está estritamente vinculada a afetividade, enquanto que 
aos homens é permitida maior liberdade em sua expressão. 
Tais resultados evidenciam o quanto os valores tradicionais, 
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especialmente vinculados às questões sexuais, ainda estão 
presentes. 

Quanto aos papeis que os cônjuges desempenharão no 
casamento, observa-se a coexistência de atitudes modernas e 

tradicionais, constata-se que a maioria não concorda em que 

a mulher seja apenas mãe e dona-de-casa e que o marido seja 
o principal mantenedor da casa. Essa questão pode decorrer 
do fato de a posição ser mais confortável e vantajosa para 

eles, considerando que as mulheres têm assumido tantas 
responsabilidades profissionais, quanto os homens e, as 
opiniões também estão divididas quanto aos valores referentes 

ao feminismo, entre eles, fora aqueles que pregam que a 

atividade da esposa seja, principalmente, de uma profissional. 
(como sociedade e não parceria). 
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Conclusão 

Vivemos ainda um período de transição entre velhos e novos 

modelos. Fica difícil falar em amor, sexo e casamento. Como 
já não existe um modelo único, ou prioritário, parece mais 
adequado pensarmos em "amores", "sexos" e "casamentos", ou 

seja, em uma visão mais plural e complexa para o entendimento 
das diferentes formas de viver esses aspectos das relações 
amorosas. Esses aspectos apontam não só as transformações 
na visão sobre o romantismo os papéis conjugais e a 
sexualidade, mas como elas estão sendo incorporadas em 
ritmos diferentes por homens e mulheres. 

O reflexo da influência familiar nas crenças e valores do jovem 
pode ser observado também numa pesquisa feita pela agência 

DNIB&B (O Planeta Teen") que consultou 6.547 jovens, das 
classes A e B de diferentes países, e constatou que, no Brasil: 
72% dos jovens querem terminar os estudos, 70% desejam 
ter sucesso na carreira, 60% almejam ser um adulto feliz, 64% 
querem fazer faculdade, 71% esperam encontrar um bom 
emprego, 59% querem ter uma boa casa ou apartamento, 53% 
desejam casar, 47% querem ter filhos e 57% esperam encontrar 
alguém para amar. Estes dados revelam que, enquanto filhos, 
somos muito pouco originais, pois parece que os projetos de 
vida se repetem de geração a geração, como ilustra Belchior 
na sua canção "(...) Minha dor é perceber que apesar de termos 
feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos 
como nossos pais (...) 
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Família é espaço de comunicação e transmissão de vida. Ali 
vivem seres que estão ligados pelo sangue e pelo afeto. Há os 
pais e os filhos, os avôs e os netos, os tios e os sobrinhos, O 
passado dos avôs se junta ao presente dos filhos e aponta para 
amanhã dos netos. Família, teia de relacionamentos, realidade 
que vem do ontem rumo ao amanhã. Na família há um inter-
relacionamento. Há famílias bem constituídas e outras vivendo 
na precariedade de laços muito tênues. Há casais que duram. 
Outros se desfazem ao longo do tempo e se refundem com 
novos parceiros, inaugurando novas famílias. Há filhos do 
primeiro e do segundo casamento. Há festas de Natal com os 
filhos dele e os dela e os filhos dos dois. Para as comemorações 
familiares há os filhos que chegam com as namoradas e as filhas 
com os namorados. Há moços e moças que optaram por viver 
com uma pessoa do mesmo sexo e que chegam também para 
a festa. Mas sempre a família: essa comunidade de pessoas, 
nascida do encontro de um homem e de uma mulher, visando 
à realização mútua, pessoal e conjugal, casal aberto à vida, à 
acolhida dos filhos, seres que são fruto do amor de um homem 
e de uma mulher, frutos de uma decisão do pai e da mãe, filhos 
que colocados no mundo reclamarão atenção e cuidados. Os 
pais sabem que são os primeiros e fundamentais educadores 
de seus filhos. Os pais cristãos têm a convicção de serem os 
primeiros "catequistas" de seus filhos. 

Convido-os a refletir sobre o tema da família sob o ângulo da 
comunicação e da espiritualidade. O enunciado nos sugere 
olhar a pequena célula como espaço e lugar de comunicação 
entre as pessoas. Entre outras "comunicações' espera-se 
que a família possa ter condições de "transmitir' ou "propor" 
uma espiritualidade. A comunicação se faz por palavras, mas, 
sobretudo por atitudes, posturas e posicionamentos, de modo 
muito particular pela presença de uns na vida dos outros. 
As três realidades se interpenetram: família, comunicação, 
espiritualidade. 

Estamos num Congresso da Escola de Pais do Brasil, uma 
entidade que visa ajudar pai e mãe de despertarem as riquezas 
que seus filhos trouxeram para a terra dos homens e fazer 
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deles pessoas de pé e não simples joguetes de forças cegas. 

Este um dos imensos desafios dos tempos de hoje: a educação 
das novas gerações. Não é apenas a família que forma, educa 
ou desperta a espiritualidade. Os meios de comunicação, de 
modo especial, a televisão e internet são os novos mestres. 
Numa sala de espera de um consultório médico uma menina 
esperta, com as mãos na cintura, olhava fixamente as imagens 
da televisão e nada a "descolava" da telinha, nem os apelos 
da mãe que dizia que estava na hora de entrar na sala do 
médico. Meninos muito novos pulam de um site para outro 
com toda facilidade, sem tempo de assimilar, de refletir, de 
pensar. Um rapazinho passa a noite inteira visitando sites e 

frequentando salas de bate papo e, na manhã do dia seguinte, 
tendo dormido mal, vai para a escola. A precariedade dos 
casamentos e a dificuldade que os pais experimentam em 
sua própria busca de Deus não facilitam as coisas quando se 
pensa em espiritualidade. Esta exposição não tem a pretensão 
de abordar o tema da multimídia e espiritualidade. Aqui e ali 

nos limitaremos a fazer algumas alusões. Outros palestrantes 
melhor credenciados abordam o tema ao longo da trama 
deste Congresso. 

1. Parece importante começar esta comunicação lembrando 
a urgência de se reencontrar o caminho do coração sem 

que as pessoas se tornam incapazes de decidir e serem 
donas de suas histórias: "O caminho para a 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. São imensos os recursos da 
inteligência humana descoberta hoje que podem ajudar 

homem a criar um mundo melhor. E importante que 
homem permaneça sujeito desse desenvolvimento, 

sobretudo a partir da verdade de si mesmo. Confrontamo-
nos também com o medo de entrar em nós mesmos, com a 
pobreza de sentimentos, de afetos, de capacidade de amar 
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e deixar-se amar. No espaço da interioridade o silêncio 
pede a escuta de nós mesmos, dos outros e da realidade. 
Os meios de informação podem iludir-nos e dar-nos a 
sensação de evitarmos este trabalho. 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 caminho voltado 
para o acolhimento, para uma nova civilização do amor" 
(Doc. Achegas para descobrir interioridade e silêncio, p.4-
5). 

Viver, 	vida 	espiritual, 	vida 	interior 	tudo 	isso 	aponta 
simplesmente para a vida. O que importa de fato é viver. 
Há esse levantar, correr, comprar, vender, esperar, ter medo, 
alegrar-se, chorar, dormir, viver e morrer. Há a vida desse 
casal aparentemente ajustado, respirando certa harmonia 
e que busca o Mistério. Há essa religiosa de roupas simples, 
olhar sereno, já quase envelhecida de tudo, mostrando, no 
entanto, para além das rugas do rosto um viço, um vigor, 
uma vida interior, uma mulher de Deus, uma juventude 
espiritual. Vida, sempre a vida. Há esse casal que vive a 
festa do casamento com o pensamento voltado para o 
amanhã. Homem e mulher querem que sua casa não seja 
uma mera pensão, mas desejam que ali se possa viver 
com interioridade, a partir do mistério de cada pessoa. 
Quer fazer de sua casa um espaço de interioridade, um 
laboratório de humanidade, uma escola de bem querer. 

A expressão espiritualidade pode ser ambígua. Refere-se 
a todos os homens, sejam eles crentes ou não, cristãos 
ou adeptos de outras trilhas espirituais, leigos, solteiros, 
casados. Espiritualidade é uma dimensão da experiência 
humana. Aponta para uma Transcendência. Todo homem 
pode 	viver 	espiritualmente 	com 	sua 	inteligência, 	sua 
vontade e afetividade. A vida espiritual surge quando 
aparece a questão sobre o sentido da vida, quando o 
homem é instigado por si mesmo a explorar aquilo que 
lhe é 	interior, a 	observar o mundo, 	a escutar, 	pensar, 
meditar, escolher, decidir, quando ele não se deixa levar 
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por impulsos, por aquilo que uma determinada cultura lhe 
propõe como verdade e não escuta uma voz misteriosa 
que o convoca, quando ele assume sua história de pessoa, 
de ser humano, recusando ser joguete de forças cegas. 
Será que os meios de comunicação não demonstram, por 
vezes, a pretensão de pensar em nosso lugar? 

Hoje se torna fundamental uma educação para o 
discernimento e para escolha. 

4. "O fundamento da vida espiritual é uma exigência de 
sentido que habita o homem. Para encontrar tal sentido será 
necessário buscar, fazer experiências em profundidade. 
Por isso, a vida espiritual também pode ser designada 
de vida interior. Quando pensamos em vida espiritual de 
uma pessoa procuramos detectar aquilo de mais profundo 
que existe nela, suas últimas motivações existenciais, 
seu fundamento vital, seus ideais" (Enzo Biarjchi, La vie 
spiritue//e chrétienne, in Vie consacrée, 2000, n. 1, p.36). 
Cedo ou tarde esta questão aparece. Não somos apenas 
nossa exterioridade, proletando-nos sempre para fora de 
nós mesmos, numa contínua "fuga" em que a intensidade 
das emoções toma todo o espaço todo da vida. O homem 
é um "fora", mas é também, um "dentro". A Bíblia fala de 
"coração". Falamos de consciência, de foro íntimo. Cada 
ser é um mistério. Para viver de verdade preciso levar em 
conta o interior. Para os cristãos o homem espiritual é 
aquele que se deixa possuir pelo Espírito Santo. 

S. As palavras, os sons nos invadem. Tantas palavras que nos 
sufocam, que não nos deixam pensar. Palavras e imagens se 
sobrepõem. Necessitamos, de um lado, de certas palavras 
que quebrem nossas solidões e, de outro lado, precisamos 
nos defender de outras. Urge pensar. Não podemos nos 
deixar sufocar por tantos sons: loucura de vozes e de 
apelos. Algumas vozes familiares e outras desconhecidas, 
enigmáticas, petulantes, violentas, "desvirginizadoras". 
Palavras que nos chegam pelo rádio, pelos anúncios de 
propaganda nos painéis publicitários, nos áudio-fones 
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que alugaram nossos ouvidos; sem viajar fisicamente, pela 
internet, nos sentimos próximos ao que acontece agora 

na China ou no parlamento grego. Sem tempo de pensar. 

Quando entramos no metrõ e nos ônibus, nos consultórios 
médicos e nos aeroportos e rodoviárias... Sempre anúncios, 
televisões, sons e imagens... Palavras que nos invadem, 

palavras em alto volume. Temos vontade de rejeitá-las, mas 
suportamos quase todas. Vamos aprendendo a não pensar. 

Imagens de vidas alheias, dos big-brothers. Vivemos vidas 
alheias. 

Precisamos reaprender a fazer silêncio. 

Olhando a realidade constatamos que, no processo 

educativo e na busca da transmissão de um sentido de vida, 

verifica-se um eclipse do senso de Deus, um ofuscamento 
da dimensão da interioridade, uma incerta formação da 
identidade pessoal em contexto plural e fragmentário, 

a separação entre razão e afetividade, a dificuldade do 
diálogo entre as gerações. As pessoas, com efeito, têm 
dificuldade em dar um sentido profundo à existência. 
Sintomas disto constituem um dobrar-se sobre si mesmo 
e o narcisismo, o desejo insaciável de posse e consumo, a 

busca do sexo desvinculado da afetividade, a constatação 
de uma difusa infelicidade e de estados depressivos. 

O "mito" de que o homem se constrói por si mesmo acaba 
fazendo que as pessoas se separem das próprias raízes e dos 
outros. 

Tomam distãncia da busca que outras pessoas fizeram de Deus 
e de encontros que tiveram com o mistério de Crista. Ama 
pouco a si e aos outros. E a família é exatamente esse espaço 
em que o passado se une ao presente e aponta para o futuro. 

Pode-se dizer que há muitos motivos que explicam esta 
situação. Deve-se, no entanto, dizer que a razão mais 
importante seria a negação da vocação transcendente 
do homem. Sem Deus o homem corre o risco de não se 
entender a si mesmo. O homem não é um 'eu" completo 
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em si mesmo. Ele se relaciona com um tu e com um nós. 

Analisando a questão Bento XVI afirmou falando dessa 

suposta suficiência do "eu": "Uma raiz essencial desse 
mal estar consiste, me parece, num falso conceito de 

autonomia do homem segundo a qual o homem dever-se-
ia desenvolver-se por si mesmo, sem imposição por parte 

dos outros, os quais poderiam assistir o desenvolvimento 
dos outros, mas não intervir. Na realidade é essencial para 
pessoa humana o fato de que ela se torna ela mesma 
somente com o outro; o "eu" se torna ele mesmo somente 
com um tu e com um nós. Somente pelo encontro com um 

tu e um nós permite que o "eu" se abra a si mesmo. Por isso 
a educação antiautoritária não é educação e sim renúncia 
à educação" (Bento XV!). 

8. Os pais que desejam predispor seus filhos a viver uma 
espiritualidade serão eles, por primeiro, pessoas do 

desejo. 

Em todo ser humano há uma sede que não se sacia jamais, um 
desejo de felicidade e de uma plenitude que nos excede. Seria 
essa uma sede de Deus? Não seria isso um sintoma de que 
nada pode nos saciar a não ser a Plenitude? A sede ou o desejo 
podem se orientar para um objeto, um programa de férias, um 
carro. Há um desejo que se expressa no campo profissional. 
Nunca estamos satisfeitos. São desejos menores, sem 
esquecer que há desejos perversos. Esse desejo da Plenitude 
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é que nos torna seres espirituais. E o desejo nos faz sair de nós 
mesmos, buscarem os outros, exprimir solidariedade, viver 
com... O desejo desperta em nós energias adormecidas e nos 
coloca diante da encruzilhada de fixarmo-nos em nós mesmos 
ou sermos seres de generosidade. Pais buscadores de Deus, 
pais que visitam seu interior, que ruminam os salmos, que têm 
uma postura de ter os pés na terra e, ao mesmo tempo, buscar 
as estrelas, que estão sempre trabalhando na construção da 
conjugalidade à luz de Deus, estão dando um testemunho de 
transcender-se. E assim estamos diante de uma família que 
busca o rosto de Deus sem pieguice e sem sentimentalismos 
passageiros 
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Em nossos dias a formação da identidade pessoal se faz 
num contexto plural, com muitas referências oferecidas 
pela família, pela escola, pelo ambiente de trabalho, pela 
comunidadeeclesial, mas de modoespecial pelos multimídia 
e pelo que se faz no tempo livre. Estamos numa era da 
globalização. As pessoas se deslocam. Os chineses tomam 
conta de tudo. E a internet nos aproxima de tudo e de todos. 
E apesar de tanta aproximação as pessoas experimentam 
solidão. As coisas não estão prontas, mas estão sendo 
feitas. Por isso, as novas gerações serão treinadas no 
uso da liberdade e precisam assumir responsabilidades. 
Não existe um currículo existencial pré-programado. Em 
cada momento e a cada nova circunstância será preciso 
escolher, decidir, saber escolher, saber decidir. Não é por ai 
que podemos ajudar as novas gerações a se posicionaram 
frente aos meios de comunicação? 

Trata-se de fazer o aprendizado da escolha. As novas 
gerações não podem ser entorpecidas, mas necessita saber 
escolher. 

Numa sociedade caracterizada pela multiplicidade de 
mensagens e de grande oferta de bens de consumo a tarefa 
mais importante será a de educar para a responsabilidade. 
Por isso, desde os primeiros anos de vida a educação 
não pode ser neutra. Seria injusto deixar de transmitir 
aos outros, aquilo que vem a ser o sentido profundo da 
existência. Portanto, tanto para os educadores cristãos 
como para todos os homens de boa vontade apresenta-
se o desafio de refutar a assimilação passiva dos modelos 
amplamente divulgados, sobretudo pelos multimídias e 
mostrar sua inconsistência promovendo a capacidade 
de pensar e o exercício critico da razão. A estas razões 
deve-se acrescentar a errônea filosofia do ceticismo e do 
relativismo. Na convivência simples da família, nas festas 
de aniversario, na vida aos doentes, nos encontros singelos 
entre avós e netos... Os pais apontam para uma direção de 
vida não marcada pela desconfiança e pelo relativismo. 
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A educação está profundamente vinculada à família, 
escola de sociabilidade. Ali começam a ser vividos os 

relacionamentos sociais. Muitas das dificuldades hoje 

experimentadas se devem ao fato que foi se c avando um 
fosso entre as gerações que vivem em mundos estranhos 
e separados. O diálogo requer presença recíproca e 

disponibilidade de tempo. Além do empobrecimento 
e fragmentação dos relacionamentos os jovens se 
encontram, por vezes, diante de adultos desmotivados e 
sem senso de autêntica autoridade, incapazes de transmitir 
razões de viver que transpirem amor e dedicação. A família 
continua sendo a comunidade em que se encontra a raiz 
mais íntima e mais vigorosa para a geração da vida, da fé e 
do amor. Continua sendo o conjunto desses humanos que 
chamamos o "nosso". Vive-se de laços e de liames. Laços 
entre a criança e sua mãe no seio da mãe pelo cordão 
umbilical, antes da linguagem. Laços entre pai e mãe, 

homem e mulher. Laços entre pais e filhos. Laços entre os 
irmãos. Aprendemos a nos reconhecer em nossa linhagem... 
As novas gerações entram em contato com parentes que 
enfeitam a humanidade e chegaram aos píncaros de uma 

santidade de vida. 

Na família o milagre da vida... O menino e a menina 
que chegam... Carne da minha carne... Sangue do meu 
sangue... Na família se realiza a acolhida da vida e seu 
acompanhamento. Uma vida a ser investida no tempo. A 
acolhida do outro não se resume no instante pontual de 

um encontro. A criança entra numa história familiar já 
em andamento. Esse que chega começa a empreender 
uma viagem pelo tempo, nas coisas ordinárias do tempo 
ordinário, na banalidade da repetição, nos desafios do 
cotidiano. Na família fazem-se perguntas. De onde vivemos? 
Para onde vamos? Há as coisas cotidianas: comer, dormir, 
escovar os dentes, tomar vacina... E por detrás disso a 
aspiração de uma família o projeto de estarem juntos no 
amor. A vida em família vive nesta tensão: não abafar a 
criatividade do presente e, ao mesmo tempo lembrar onde 
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estão nossas raízes. Olhar para o amanhã sem perder as 
riquezas do passado: uma avó que sabia fazer doces, um 
tio que foi médico, um parente que se tornou missionário. 
Não basta colocar um filho no mundo, acolhê-lo, mas 
acompanhá-lo no seio daquilo que chamamos de família. 

Outro elemento importante a ser levado em consideração 
em nossos tempos é a separação entre as dimensões 
constitutivas da pessoa: racionalidade e afetividade, 
corporeidade e espiritualidade. Hoje a emoção ocupa um 
lugar importante. As decisões são dominadas pelo impulso 
momentâneo. Com  os multimídia há uma solicitação dos 
sentidos, prevalecendo à excitação sensível e emotiva 
sobre da reflexão e da compreensão. A educação não visa 
apenas formar técnicos e peritos, mas deveria formar gente 
para a vida, levando em consideração toda a pessoa. Não se 
trata de conformar-se com os estereótipos dominantes. É 
preciso marchar contra a corrente. Não se pode renunciar a 
valores. Uma verdadeira relação educativa requer harmonia 
e recíproca fecundação entre a esfera racional e o mundo 
afetivo, a inteligência, a sensibilidade, a mente, o coração 
e o espírito. E seria criminoso deixar de fazer às novas 
gerações a proposta da busca do Senhor e, eventualmente, 
um esclarecimento existencial da fé cristã. 

A educação demanda tempo. Ela se realiza através de um 
caminho percorrido por educadores e educandos. Uns e 
outros vão fazendo experiências humanas e espirituais 
juntos. Não se trata se viver por viver, mas viver dando 
sentido a tudo: a atenção pelos membros mais frágeis, o 
sentido do trabalho, a coragem de enfrentar a doença e de 
superar os desafios, os momentos de auscultação da voz 
do Mistério. Não é a internet que educa, mas pessoas que se 
encontram com pessoas. A educação e a formação para a 
transcendência exigem tempo. Não se reduz a intervenções 
funcionais e fragmentárias. Não basta primeira comunhão. 
Pais e filhos nutrirão um relacionamento pessoal de 
fidelidade a Deus. Os dois são protagonistas do processo 
educativo. 
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Existe um estreito nexo entre educar e gerar. A educação 
se insere no ato da geração e da experiência de alguém ser 
filho. O homem não se dá a vida, mas a recebe. A criança 
aprende a viver vendo os pais e os adultos viverem. Não 
basta colocar um filho no mundo, será necessário nutrir um 
relacionamento acolhedor no qual as crianças e os jovens 
são gerados para a vida afetiva, relacional, intelectual e 
espiritual. Os laços que se criam no interior da família desde 
o nascimento deixam traços indeléveis. A colaboração do 
pai e da mãe, em sua complementaridade, tem influência 
decisiva na vida dos filhos. Os pais garantem aos filhos 
cuidados e afeto, horizonte de sentido e orientação no 
mundo. Estas afirmações são válidas mesmo quando 
os pais vivem situações de crise e mesmo chegam a se 
separar. 

Educar em família é arte delicada e espinhosa. Muitos 
pais nesse campo fazem uma experiência de solidão, de 
se sentirem incapazes de realizarem a tarefa ou mesmo 
impotentes. Na verdade a sociedade em nossos dias 
privilegia o indivíduo e não considera a família como sua 
célula fundamental... Pais e mães se esforçam em propor 
razões profundas de viver e, sobretudo dizer não com 
autoridade. Os laços com os filhos correm o risco de oscilar 
entre escassos cuidados e posturas possessivas que podem 
sufocar a criatividade e perpetuar os filhos num estado de 
dependência. A família é, ao mesmo tempo, forte e frágil. 
Sua fragilidade não deriva apenas de motivos internos 
da vida do casal e do relacionamento entre pais e filhos. 
Pensamos nessas uniões consensuais, nas separações 
conjugais, nos divórcios. Não obstante a família continua 
tendo a missão de transmitir valores. 

Transcrevemos algumas linhas de Maria Rita D. Seixas em 
texto preparado para a Escola de Pais (A compreensão do 
mundo atual: educar para ele é um desafio). Ela escreve a 
respeito da formação dos valores. Viver valores é tentativa 
de dar sentido á existência. "A vida humana é constituída 
de relacionamentos contínuos. Inter-relações e vivencias 
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vão desenvolvendo os sentidos e os sentimentos das 
pessoas e contribuindo para o surgimento preceitos 

(valores) que orientam e condicionam as ações e os 
próprios relacionamentos. Os valores são constituídos e 
escolhidos dentre os padrões de comportamentos 
diários, que serão selecionados por vivências repetidas 

( ... ). Chegam a orientar nossas vidas e dar-lhes sentido. 

Esses valores são formados basicamente na família, por 
meio de um processo de coexistência, coexperiência, e 
cooperação (co-ação), na convivência entre pais e filhos 

( ... ). Há duas formas de educar: uma a educação que 
treina, torna a pessoa dócil, submissa ou revoltada, porque 
é impositiva, pois faz repetir comportamentos para criar 
hábitos. É a educação treinadora. A outra é a educação 
que é formadora, que estabelece valores, por meio do 
exemplo, do diálogo. Esse tipo de educação desenvolve 
a espontaneidade, a autonomia, gerando uma favorável 

autoestima, segurança e responsabilidade pelos seus atos. 
Quais os valores desejáveis a serem desenvolvidos na 
vivência familiar para promover o desenvolvimento total 
da criança e do adolescente? Nomearemos alguns valores 

tais como: compromisso, responsabilidade, respeito, 
solidariedade que, segundo Leonardo Boff, é o novo nome 
do amor ao próximo, compaixão (compaixão=paixão pelo 
outro, compartilhar seus problemas e alegrias), liberdade 
(capacidade de escolher) e honestidade (capacidade de 
ser verdadeiro e transparente). 

18. Ainda algumas considerações a respeito de alguns pontos 
práticos para a vivência da espiritualidade em família. 

Boa parte de nossas famílias são cristãs. Pensamos aqui 
de modo especial na espiritualidade cristã. Tema delicado 
e complexo. 

o 
Para que a "transmissão" da fé se possa, de alguma 
forma, acontecer é de fundamental importância que em 

nossas casas haja um clima acolhedor, alegre e cordial. 
O "discurso" sobre Deus não será acolhido se em casa 
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não houver recepção de uns pelos outros, se respirarem 
pessimismo e se o tom das conversas não se revestir de 
cordialidade. 

Parece importante que, de uma forma ou de outra, em casa 
se possa fazer uma experiência do Senhor. Pensamos aqui 
no capítulo da oração que não pode ser um movimentar de 
lábios ou a repetição mecânica de fórmulas. Encontros em 

casa, precedidos de silêncio, alimentados com os salmos 
e com textos do Antigo e do Novo Testamento que nos 
levam a viver experiências de Deus feitas por testemunhas 

privilegiadas: Moisés e a sarça ardente, Isaias e a santidade, 
Elias e passagem de Deus na brisa leve. Acreditamos que 
o Senhor se revela interiormente aos que o buscam com 
generosidade. A família se encontra como família diante 
do Mistério do Senhor. 

Parece importante que os membros de uma família tenham 
certa familiaridade com página da Escritura e te gosto em 
rezar com os salmos. Procure-se criar uma atmosfera de 

escuta do Senhor. 

Ao lado da experiência de Deus na oração os membros de 
uma família poderão viver uma espiritualidade do encontro 
de Deus no irmão. Uma das características dos cristãos 
sempre foi a do amor fraterno. Saber viver fraternamente 
em casa, viver em fraternidade em outros contextos pode 
levar a uma vida interior e espiritual. Ser solidário. 

As pessoas que, desde a sua juventude, aprendem a olhar 
com respeito pelos que sofrem, pelos abandonados, pelos 
gravemente doentes aprendem a fazer êxodo de si e 
buscar rastros do Altíssimo no rosto dos outros. 

A experiência nos diz que tanto os pais quantos filhos, 
mormente os jovens, precisam participar de grupos de 

reflexão e de oração. Não se pode viver sozinho. Será 
preciso comparar nosso projeto de vida com outros 
projetos. Importante que a busca do Senhor se faça uns 
com os outros. Grupos feitos de pessoas transparentes 
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são de grande ajuda. Será fundamental fortalecer 
a fé interior. Há tempos atrás os bispos espanhóis 

do país basco escreveram uma carta pastoral sobre 
debilitamento da fé: "A fé se debilita por falta de 

interioridade. Cada vez há menos espaço para o espírito 
em nossa vida diária, Nluitos consideram a "vida interior" 

como alguma coisa perfeitamente inútil e supérflua. As 
existências se organizam apenas a partir do exterior. Tudo 

quando as pessoas fazem tem como objetivo alimentar a 
personalidade externa e superficial. Por outra parte a vida 
dos espíritos aparece tão sem prestígio que facilmente 
é designado de evasão qualquer empenho em cultivar o 

mundo interior. Privada de interioridade, a fé se extingue. 
Enchemo-nos de projetos, ocupações e expectativas, mas 

"homem interior" se debilita. Para que a fé seja fonte 
de luz e de vida, o ser humano necessita penetrar em 
seu próprio mistério e chegar ao centro de sua vida onde 
ele está totalmente diante de Deus. Quando a pessoa 

perde o contato com o "nível transcendente" de seu ser, 
a experiência religiosa se apaga, mesmo continuando a 
praticar uma "religião externa". São muitos os cristãos que 
desconhecem o desejo o desejo do Absoluto não vivendo 
a experiência de uma comunicação pessoal com Ele. Busca 
segurança religiosa em crenças e práticas a seu alcance, 
sem penetrar num relacionamento vivo com a realidade 
misteriosa de Deus". 
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O adulto de hoje foi criança um dia 
e a criança de hoje será o adulto do futuro. 

(FIGUEIRÓ, 2009, p1). 

Cidadania Rima com Alegria! 
Este é um texto breve. Breve, porque nosso grupo de interesse 

foi interativo e construtivista, muito mais do que teórico. 

Extenso, porém, é o trabalho para a consecução de seus 

resultados. Trabalho para toda uma vida. 

Partimos de aquecimento com músicas de temas infantis que 

inferem educação para a cidadania. A música, como toda 

forma de arte, induz à captação do fenômeno sem necessidade 

de intermediação da área cognitiva: ela atinge o sentimento, 

diretamente. 

As músicas foram o disparador de nossa discussão. Cantamos 

não muito alto, para não atrapalhar as outras salas. É questão 

de cidadania (riso). A seguir, os presentes foram separados em 

subgrupos de oito participantes, cada. 

As canções têm letra e música de nossa autoria, e são inéditas 

A primeira música fala de um filho pequeno que telefona ao 

pai apenas para saber como ele está. 

Se você prestar atenção, nos dias de hoje ninguém mais 

telefona a ninguém apenas para dizer: "Estou telefonando 

para saber como você está". E se telefonar, será recebido 

com estranheza, porque não se espera um telefonema dessa 

natureza. Provavelmente, do outro lado, o interlocutor se 

115 



perguntará: "Mas, porque ele estará me ligando, qual será o 
motivo?" 

Claro, espera-se que, num tempo de tanta correria e boa dose 
de individualismo, apesar de todo o esforço em prol do social, 
as pessoas tenham "um motivo" para telefonar, e esse motivo 
terá que ser funcional. Até mesmo entre pais e filhos, tanto 
de uma parte quanto da outra, se pudéssemos penetrar o 
pensamento das pessoas, ouviríamos a seguinte pergunta: "O 
que será que ele - ou ela - quer de mim?" 

É ou não é? 

O mesmo se dá entre amigos. Esses, então, têm medo de estar 
incomodando, porque sabem que todo mundo está sempre 
muito ocupado. Com  o quê? Não se sabe. Só se sabe que ter 
tempo é questão de preferência. 

É lógico que há "preferências" mais exigentes do que outras. 
Não dá para não preferi-las. São compromissos pessoais de 
sobrevivência, de saúde, de trabalho e outros, mas há que 
sobrar um tempinho para se preferir outras coisas: para se 
preocupar em saber como os outros estão, sem nenhum 
interesse secundário ou equívoco; para estar com a família ou 
os amigos, desinteressadamente; para se almoçar, jantar ou 
até tomar um café da manhã, sem que seja almoço, jantar ou 
café executivo. 

Hoje, parece que as pessoas têm vergonha de contar a outras, 
coisas boas que lhes aconteceram, por receio de que para 
quem ouve não faça nenhuma diferença ou tenha algum 
sentido. 
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ALÔ, ALÔ, PAPAIZINHO!3  

ALÔ, ALÔ, PAPAIZINHO, ALÔ! 

SOU EU, AQUI, QUE ESTOU CHAMANDO, 

TELEFONEI SÓ P'RA PERGUNTAR 

COMO VOCÊ ESTÁ PASSANDO, TUDO BEM? 

ALÔ, ALÔ, PAPAIZINHO, ALÔ, 

É O SEU FILHO QUE ESTÁ FALANDO, 

TELEFONEI SÓ PRA PERGUNTAR 

COMO VOCÊ ESTÁ PASSANDO. TUDO BEM? 

ALÔ, ALÔ, PAPAIZINHO, ALÔ, 

É SUA FILHINHA QUE ESTÁ CHAMANDO, 

TELEFONEI SÓ PRA PERGUNTAR 

COMO VOCÊ ESTA PASSANDO. TUDO BEM? 

3 	Direitos reservados. Proibida reprodução sem autorização da autora 
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As próprias normas polidas de correspondência mudaram 

Antigamente, quando um aluno aprendia a escrever cartas, 
a missiva começava por, desde a forma arcaica "Espero que 
esta o encontre bem de saúde", ate'"Como tem passado? ou 
"Espero que tudo esteja bem com você" e que tais. Atualmente, 
as cartas foram substituídas por emails, nos quais se vai direto 
ao assunto e, no máximo, se encerra com um "Abs.", porque 
até o abraço precisa ser abreviado, e ser enviado no plural. Por 
quê? Será que não há tempo ou o difícil, mesmo, é abraçar, 
sentir o calor do afeto? 

Dados científicos colhidos nos últimos cem anos mostram 
que a primeira infância é um período decisivo na formação da 
personalidade, do caráter e no modo de agir do adolescente 
e do adulto (Figueiró, 2009). A polidez se aprende em casa, 
desde a primeira infância. Ela envolve afeto, cuidados para 
com o outro, e isso se transmite, É, por isso, que a primeira 
música de nosso trabalho começa com um simples telefonema 
da criança ao pai, em seu local de trabalho, apenas para lhe 
perguntar como ele está. Nada mais. E isso, supomos, deve 
fazer muito bem a esse pai, que poderá se sentir amado e 
ver o filho crescer, sem que, a cada telefonema seu, precise 
pensar: "O que ele estará querendo?" 

A segunda música fala de uma briga entre bichinhos de pelúcia 
que disputam o amor de um bebê, e têm ciúme dele. E ele os 
ajuda a ver que todos podem ser amigos, sem exclusividade. 

A triangulação nas relações é um dos aspectos mais difíceis 
de administrar nos relacionamentos. Como é difícil três 
pessoas serem amigas, e cada qual admitir a relação das 
outras duas. Como é difícil as pessoas se comprometerem em 
relacionamentos! 
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O DUMBO E O BAMBI4 

~j 

EU TENHO UM ELEFANTE, QUE SÓ GOSTA DE BRIGAR. 

TEM UMA TROMBA ENORME, COM ELA SÓ QUER LUTAR. 

TENHO, TAMBÉM, UM BAMBI, QUE AINDA É NENÉ, 

MAS ELE É MUITO GRANDE, SÓ VENDO PARA CRER. 

MAS EU NEM VOU LIGAR, SE FOR, UM DIA, O DUMBO 

SE METER COM O BAMBI, 

ELE INDA VAI LEVAR CHUMBO. (BIS) 

O QUE VOCÊS NÃO SABEM É PORQUE VIVEM A BRIGAR. 

É QUE OS DOIS TÊM CIÚME DE QUEM EU VENHA A GOSTAR. 

TIVE QUE FICAR BRAVO, TIVE QUE LHES ENSINAR, 

QUE UM CORAÇÃO É GRANDE E MUITA GENTE PODE 
AMAR. 

AGORA, ESTÃO DE BEM, ATÉ JÁ TÊM OUTRO AMIGO, 

DUMBO, BAMBI E O PALHACINHO, 

JÁ PODEM BRINCAR COMIGO. (BIS) 

4 	Direitos reservados. Proibida reprodução sem autorização da autora 
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Abrindo Parênteses 
Bauman (2004), em sua obra "O amor líquido", fala da 
superficialidade das relações e da dificuldade em se 
comprometer. Ele ressalta o não estímulo à construção da 
confiança e a troca do relacionamento real pelo virtual, no 
qual, para se afastar, basta apertar a tecla "Delete", e que, por 
isso, os relacionamentos tendem a não ser duradouros, a não 
sofrer investimentos e a ser descartáveis. Na vida real, para 
se afastar, há necessidade de se explicar, o que nem sempre 
é fácil. 

De outra parte, o bebê precisa de contato muito próximo 
com o pai e a mãe, desde o princípio de sua vida, para 
reconhecê-los com tais. Começa aí, a formação dos vínculos, a 
representação mental de pai e mãe e o pertencimento a uma 
família. Nos cuidados materiais, físicos e psíquicos contínuos é 
que se vão estabelecer os laços de paternidade e maternidade 
psicológica. Tais cuidados diretos são expressões de afeto 
indispensáveis à felicidade de qualquer ser humano. É desse 
todo parental, biológico e psicológico, que vão depender o 
equilíbrio emocional do bebé e seu bom desenvolvimento. 
(CEZAR-FERREIRA, 2012). 

Cuidar, educar, propiciar saúde, convivência familiar e lazer 
são atos de amor, mas é preciso que se diga que também são 
obrigações legais determinadas pela Constituição Federal, de 
1988, em seu art. 227. E que o melhor interesse das crianças e 
adolescentes é o princípio maior a ser tutelado. (ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1990). 

Cuidado é sinônimo de amor. É bom saber que a lei cuida 
de nossas crianças, de nossos idosos, de nosso ambiente, de 
todos nós. O certo, no entanto, é que se houver compromisso, 
relações firmemente estabelecidas e afeto nessas relações, o 
cuidado será prestado por si mesmo, e ninguém precisará se 
lembrar de que existe lei que o exige. 
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Fechando Parênteses 

Este grupo se encontrou para trabalhar sobre o tema 
Cidadania, e, para isso, a metodologia adotada foi interativa, 
construtivista e lúdica. 

O ser humano tem necessidade de se expressar, e, naturalmente, 
cada forma de expressão requer um contexto apropriado. Até 
para ser simples e poder manifestar sentimentos, livremente, 
é preciso estar em ambiente adequado, sob pena de parecer 
excêntrico, desarticulado ou louco. 

Assim, neste trabalho, iniciamos pelo aquecimento, cantando 
as duas músicas acima, sem maiores explicações. 

O grupo se envolveu. As pessoas se entregaram como crianças 
confiantes, sem saber o que viria. Daí, a vibração que encheu 
a sala. 

Do aquecimento partimos para a coconstrução do tema, 
propondo, aos subgrupos, uma "chuva de ideias", a partir das 
perguntas: 

O que é cidadania? 

Como se desenvolve cidadania na primeira idade, desde o 
útero materno? 

E na meninice? 

E na adolescência? 

E na idade adulta? 

A chuva foi tão intensa e vivificante como a que caía na 
cidade, naquele momento, mas a temperatura bem diferente: 
os corações e as mentes dos participantes estavam bem 
aquecidos. 

Dos temas levantados, cada subgrupo elaborou uma 
apresentação teatral, em forma de pequenos quadros 
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artísticos. Estes foram incrivelmente criativos, adequados e 
revelaram que não há quem não tenha nenhum talento para a 
arte, nem que seja para "fazer arte", o que foi nosso caso. 

Houve representações do gênero comédia, drama, musical, 
todas abordando o tema da educação para a cidadania, a 
partir das discussões. Elas nos emocionaram e nos fizeram rir. 

A síntese foi a seguinte 

Cidadania rima com alegria e rima com democracia. 

Não se vê um transgressor, alegre, depois de desmascarado. 
Ele fica sisudo. 

Democracia requer diálogo, nem sempre falado. No silêncio, 
há conversas. 

Muito da transmissão de cidadania é não verbal. Ela é 
transmitida por exemplos. 

O que resultou 

Cidadania 

. É a capacidade de conviver, socialmente. 

. Desenvolver valores. 

. 	Cumprir normas sociais que permitam a vida em sociedade 
rc 

Começa no útero materno 

Com a participação de mãe e pai 
O, = 

O acolhimento do bebê. 

As conversas com o bebê. 

O afago na barriga. 

C) Na infância e meninice, continua 
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Por explicações. 

Por ensinamentos e, principalmente, 

Por exemplos do tipo não devo fazer aos outros o que 
não gostaria que fizessem a mim'. E devo ser para os 
outros como gostaria que fossem comigo: leais, amáveis, 
respeitosos, educados'. 

Por ensinar a respeitar o próximo: 

A não fazer "gozações". 

A não humilhar ninguém. 

A respeitar os diferentes, como os idosos, os deficientes, 
os de outra etnia, os de outra religião, os de outra condição 
sexual, os que se vestem de outra forma, os que não 
pensam como eu. 

Ensinar que as leis devem ser cumpridas, menos a 'lei do 
gerson'. 

Aparecem as primeiras normas. 

Os pais devem saber: 

Advertir. 

Chamar a atenção 
'o 

Corrigir. 

Dizer 'sim e não' em situações apropriadas. 

Os pais devem ensinar a 

Não destratar pessoas. 

Não maltratar animais e plantas. 

Não desperdiçar nada. 

Não jogar lixo em lugar impróprio. 
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Não se 'achar' (em linguajar jovem atual), do tipo 'isso é 

para os outros, mas não vale para mim'. 

Reconhecer os erros. 

Corrigi-los. 

Pedir desculpas, o que é uma grandeza de alma e não uma 

ação humilhante. 

E, principalmente, os pais devem 

Servir de exemplo. 

D) Na adolescência 

Os pais devem continuar a 

Orientar. 

Falar sobre educação e condutas. 

Falar sobre os perigos. 

Falar sobre o que é certo e o que é errado. 

Dialogar sem medo, deixando claro que ainda não é um 

diálogo entre iguais. No final, prevalece o que os pais 

determinaram. Ex.: dirigir automóvel sem carteira de 

habilitação. 

Principalmente, servir de exemplo. 

Surgem mais normas. 

E) Na idade adulta 

• 	O diálogo já existe e a personalidade já está formada. 

A essa altura, espera-se que cada um possa ter suas 

próprias opiniões. 

Aceitar a opinião dos outros. 

Não ter necessidade de ganhar todas as discussões. 
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Não achar que o outro ter opinião contrária é estar contra 
si. 

Espera-se que se tenha aprendido 

A conviver, socialmente. 

A cumprir leis. 

A respeitar o direito dos outros. 

A manter o respeito à hierarquia familiar. 

A servir de exemplo. 

Espera-se que tenha havido o desenvolvimento de: 

Lealdade, fidelidade, honestidade. 

Cuidado com o próximo e com a natureza. 

Cortesia. 

Respeito às leis. 

Exemplo, no trânsito: não usar celular, não beber, não 
brigar. 

Ao votar: atentar para ficha limpa e transparência de 
informações. 

F) No casal: 

Saber conversar, dialogar. 

Respeitar as respectivas individualidades. 

Discutir diferenças, civilizadamente. 

Não discutir na frente dos filhos. 

Não desautorizar o outro em situações sociais, mesmo em 
família. 

Servir de exemplo. 
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G) Na separação: 

Atitudes de cidadania são fundamentais no ex-casal. 

Os ex-casais precisam ser ajudados a agir, civilizadamente, 

Para não prejudicar, psicoemocionalmente, os filhos, 

Para educá-los, conjuntamente. 

Pais são para sempre. 

É atitude cidadã, ajudá-los a superar essa crise. 

Sempre ouvimos dizer que o Brasil é o país do futuro. 
Precisamos poder dizer que o futuro chegou. 

Ainda há muito que se fazer. O que fazer, por exemplo, com o 
excesso de individualismo, de baixa tolerância à frustração, de 
violência, de insegurança? É uma questão de educação e de 
exemplo, da família, da sociedade e do Estado. 

Percebemos, por outro lado, que o brasileiro está mais 
preocupado com o meio ambiente. Vide as campanhas e as 
atitudes das crianças, chamando a atenção dos adultos quanto 
ao desperdício de água e ao lixo jogado em qualquer lugar. 
Nossos esforços não foram, nem estão sendo, em vão. 

Em suma, o grupo concluiu que: 

Cidadania é relação 
Isso se transmite 'o z Com exemplos. 

Com ensinamentos, o, = ° 	 Com afeto. Li 
o, ('r,m hi imnr 

E brincando, muito, muito, muito. 

Não importa se o desafio é grande. 
Se cada um fizer sua parte, em sua casa, 

Nascerá um país cidadão. 
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A essa altura, pensei que o trabalho estivesse encerrado, mas, 
em um dos grupos - foram dois - um dos membros percebeu 
que restara na tela a letra de mais uma música, 'Boa noite, "viu", 
Papai do Céu!", e propôs que a cantássemos. Trata-se de uma 
oração cantada pela criança. Todos aderiram. E encerramos da 
maneira calorosa como havíamos iniciado. 

BOA NOITE, "VIU", PAPAI DO CÉU! 

PAPAI DO CÉU, ABENÇOE O PAPAI, 
A MAMÃE, OS FILHINHOS, 
OS VOVÓS E AS VOVÓS. 

E AS PESSOAS DA MINHA FAMÍLIA, 
E AS QUE TRABALHAM NA MINHA CASA, 

ALÉM DOS MEUS AMIGUINHOS "AU-AU" E "PIU-PIU" 
ALÉM DOS MEUS AMIGUINHOS "AU-AU" E "PIU-PIU" 

BOA NOITE, "VIU", PAPAI DO CÉU. 

5 	Direitos reservados. Proibida reprodução sem autorização da autora. 
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Em ambos os grupos o clima e o entusiasmo foram os mesmos. 

Que bom! Foram grupos cidadãos que coconstruíram o tema 
"A Educação da Cidadania: do Nascimento à Idade Adulta", 
em perfeita harmonia. 

Realmente, este trabalho demonstrou que 

CIDADANIA RIMA COM ALEGRIA! 
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Não se pode jogar fora a criança, junto com a água do 
banho, diz o ditado. Assim também deve acontecer com a 
educação em sua constante busca de convergência do novo 
com o tradicional. Considerando as profundas mudanças 
que ocorreram no mundo, a partir da segunda metade do 
século XX, estudiosos debruçam-se sobre o tema, refletindo 
e buscando respostas que possam nortear a construção de 
um novo e necessário modelo educacional, resguardando-se 
as boas conquistas do passado. 

As ideias de José Ernesto Bologna, psicólogo e administrador, 
foram uma significativa inspiração para o presente texto. Ele 
elaborou uma lista das principais transformações globais dos 
últimos tempos. São as seguintes: 

V. A mudança da estrutura da família nuclear: a partir da 
necessidade ou do desejo da mulher de entrar no mercado 
de trabalho, levando a uma revisão de papéis e de tarefas 
para toda a família. Surgem, ainda, novas estruturas 
familiares provocando também novos olhares e questões. 

O esvaziamento das igrejas tradicionais como fontes de 
educação moral: pois segundo Bologna, um "pacto" antigo 
foi dissolvido, quando a proposta era a de que a família 
socializasse, a igreja moralizasse e a escola culturalizasse os 
seus membros. Os princípios e valores têm sido amplamente 
questionados e, nem sempre, eficazmente substituídos. 
O que se constata nas relações humanas, é que os novos 
tempos buscam substituir o habitual autoritarismo pela 
busca de maior simetria entre, por exemplo, patrão e 
empregado; professor e aluno e pais e filho. 

O ganho do poder da juventude: outra perceptível 
mudança, onde todos querem permanecer jovens num 
mundo que "providência" os artifícios do culto ao corpo, 
de suas malhadas transformações e recauchutagens. 
Saúde, vaidade, excessos. Cria-se, ainda, o conceito de 
uma juventude que é o reflexo do mundo com petïtivo, com 
características de individualismo, imediatismo e ambições 
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materiais. Uma juventude que "fecha a cara" para as 
regras e hierarquias. O que numa outra dimensão, nesse 
mesmo exercício de libertação, podem ocorrer mostras de 
participação, dinamismo, autonomia e criatividade. 

A modificação do conceito de felicidade. pois se, no 

passado, felicidade era vista como fruto de conquistas e 
de sacrifícios, ela passa agora a ser a realização de desejos 
imediatos. Do slow ao fast... Do algo a se almejar e a se 
construir paulatinamente na trajetória de vida; a algo a se 
adquirir e a se consumir na busca de prazeres das mais 
diversas ordens. Prazeres que, nem sempre, caminham 
num direcionamento ético nas relações interpessoais. 

O impacto da comunicação de massa: fica difícil imaginar 
como se conseguiu viver, há apenas algumas décadas 
atrás, sem um computador ou um celular. Mas se voltarmos 
no tempo, o rádio, a TV e o fax fizeram também muito furor, 
assim como faz hoje, a internet e seus desdobramentos. O 
impacto das redes virtuais, no campo do trabalho e das 
demais relações entre as pessoas é inquestionável, mas 

tem se mostrado também um campo de maravilhas que 
trazem preocupações... 

Como educadores eternos aprendizes e partícipes muitas 
vezes maravilhados, e ainda outras, atônitos frente a essa 
realidade, frequentemente, fazemos em nossas rodas de 
estudos e de conversas informais, check-ups do planeta, da 
sociedade e do homem atual. Certamente, uma ou várias 
dessas cinco transformações anteriormente relatadas são 
instigantes, na busca de sua compreensão e da construção de 
possíveis estratégias que possam guiar essa missão. 

Portanto, após a síntese das mudanças apontadas por 
Bologna, cabe analisá-las no âmbito da educação. Algumas 
das ideias de Leonardo Boff, Paulo Freire e Rubem Alves vão, 
agora, inspirar o assunto. 

O teólogo Leonardo Boff, ao eleger como tema de estudo e 
de debate a destruição da biosfera - o que pode impossibilitar 
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o projeto humano - alerta para riscos, caso a educação não 
se ocupe da situação, contribuindo para a construção de uma 
nova mentalidade. Ou seja, a responsabilidade sobre a nossa 
casa comum, o planeta; criando-se uma ética do cuidado de 
todas as coisas que estão doentes para que se regenerem e 
evoluam junto com o homem. Ele fala do chão, do alimento, do 
ar, da água, mas reconhece que além do mico-leão-dourado 
ou a baleia, o homem também está ameaçado. O ambiente 
precisa ser percebido não como algo exterior, mas como algo 
pertencente à vida humana. Elege, então, o tema da ecologia 
social, da justiça ecológica. Para ele, a educação precisa 
também contribuir para a construção de uma ecologia mental. 
Uma nova mentalidade precisa substituir as ideias destrutivas e 
agressivas do homem, privilegiando novas práticas alicerçadas 
na cooperação e na solidariedade, tanto nos projetos políticos, 
quanto nos projetos pessoais. 

Paulo Freire, muito mais do que um alfabetizador das classes 
desfavorecidas, incluiu em seu método de ensino, além das 
normas da escrita e da leitura, a aquisição de uma leitura 
da realidade, da compreensão do mundo. A sua proposta é 
a de que, ao se aprender a ler a palavra, deve-se aprender 
a leitura do mundo num despertar para a cidadania e, 
consequentemente, para a possibilidade da transformação 
social. Uma excelente pista para que educadores ampliem os 
seus próprios horizontes e o das crianças e jovens, frente ao 
impulso contemporâneo da individualidade, competitividade 
e consumismo excessivos. Freire, que define a educação como 
um ato de amor entre seres inacabados, considera a obra 
educacional como desafiadora e transformadora. Elege como 
elementos imprescindíveis dessa obra o diálogo crítico, a fala 
e a convivência. 

E para finalizar e, não para concluir, será apresentada uma 
concepção de Rubem Alves, acerca da educação, na qual ele 
privilegia os sentidos como antídotos para alguns dos efeitos 
maléficos da globalização que têm distanciado o homem de sua 
essência, de sua natureza humana. O autor defende o estímulo 
das fontes de alegria, de desejo e de curiosidade humanas. 
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Assim, afirma que o que é obrigado é logo esquecido e lembra 
o ditado: "É fácil levar a égua até o meio do ribeirão. O difícil é 
obrigar a égua a beber a água ... ..Alves enfatiza um dos temas 
primordiais da educação: a aprendizagem significativa, aquela 
que é introjetada, a que se pratica, sem a pena de punições. 
Para ele, ao se enfatizar os sentidos, é necessário que se ouça 
as desafinações do mundo, apesar da beleza da música, do 
encantamento da fantasia e do despertar dos mistérios que 
levam ao conhecimento. E assim, apoiando-se tanto em suas 
bases teológicas, quanto na psicanálise, Alves afirma: "Se o 
coração tem gostos suínos, a inteligência iluminará chiqueiros, 
porcos e lavagens. Se o coração gosta de crianças e jardins, 
a inteligência iluminará crianças e jardins. Por isso, é mais 
importante educar o coração que fazer musculação na 
inteligência. Eu prefiro as inteligências que iluminam a vida, 
por modestas que sejam." Eu também. 

O nosso tempo aponta para extremas mudanças. Há um mal 
estar que permeia a vida na contemporaneidade. Assim, a 
proposta subjacente às ideias, aqui citadas, converge para 
que a educação tenha como meta principal desenvolver a 
responsabilidade do homem para consigo mesmo, para com o 
outro e para com o planeta. Como ponto de partida, é preciso 
identificar e valorizar a educação da sensibilidade humana. 
E a meta alcançada deverá, certamente, refletir o respeito 
à diversidade na expressão da sensibilidade humana nas 
vivências cotidianas. Trata-se de um exercício constante numa 
educação que opta pela ética como norteadora de sua prática. 

Referências 
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"TODA A HISTÓRIA DO HOMEM SOBRE A 
TERRA CONSTITUI PERMANENTE ESFORÇO DE 

COMUNICAÇÃO" 

J. R. Whitaker Penteado 

- POLÍTICA, CIDADANIA E COMUNICAÇÃO 

II - A POLÍTICA DEPOIS DA DITADURA VARGAS 

III -A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO POLÍTICA 

IV -AGENDA POSITIVA 

V - CONCLUSÃO 

/ - Polftica, Cidadania e Comunicação 

Gostaria de lhes dirigir, no início da minha fala, cinco perguntas: 

Por favor, levantem a mão os que acompanham o noticiário 
político, pelos jornais, revistas, rádio, TV, Internet, 

Quem está satisfeito com os políticos em geral? 

Quem, de Vocês, acha que deveríamos fechar as Câmaras 
de Vereadores, as Assembléias Legislativas, a Câmara de 
Deputados e o Senado da República? 

Temos dois tipos de eleição direta: As maloritárias (para 
Presidente da República, Senador, Governador e Prefeito) 
e as proporcionais (para deputados federais e estaduais 
e vereadores). E fácil guardar os nomes dos candidatos 
ao pleito majoritário porque, eleitos, eles têm maior 
visibilidade. Pergunto: Quem se lembra do candidato a 
vereador e a deputado (estadual e federal) cujos nomes 
sufragou nas últimas eleições? 

S. Quem dos presentes, sendo obrigado a votar (o voto só é 
facultativo, no Brasil, para os analfabetos, adolescentes de 
16 e 17 anos e maiores de 70), irá com prazer às urnas em 
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outubro vindouro? 

Política e cidadania são temas fascinantes. Uma e outra não 
subsistem sem comunicação. O ser humano se comunica 
desde o ventre materno, primeiro com a mãe, depois com 
os próximos de seu ambiente. Forçá-lo ao isolamento, numa 
linguagem figurada, é decretar-lhe a morte. 

Estamos, com as novas tecnologias em comunicação, numa 
encruzilhada civilizatória. Elas surpreendem e confundem as 
gerações encanecidas, ao tempo em que tais ferramentas se 
tornam verdadeiros brinquedos até nas mãos de crianças da 
mais tenra idade. 

Contudo, precisamos buscar o equilíbrio. Li, semana passada, 
na coluna quinzenal de Marion Strecker, na Folha de SPaulo, 
que a hiperconectividade "é no fundo um desejo infantil 
e irrealizável de ter tudo ao mesmo tempo agora" e que é 
preciso aprender a desligar-se e a religar, usando a tecnologia 
em favor e não contra quem a usa. Para tanto, ela recomenda 
disciplina. 

De fato, a cibernética universaliza as relações humanas. Por 
isso, as redes sociais terão grande influência no futuro político 
da Nação. Basta dizer que a quantidade das informações que 
está circulando, só no dia de hoje, é maior do que a processada 
durante os últimos cinco mil anos antes do advento da Internet. 

De outra parte, nascem novas profissões e já com o selo da 
indispensabilidade. Fala-se, curiosa e surpreendentemente, 
na profissão dois ponto zero. Entrementes, os grandes 
desafios que o futuro nos impõe são estes: 1. Inovação; 2. 
Sustentabilidade; 3. Qualidade de vida. E isso tem a ver com 
Política. 

Dai a grande responsabilidade dos cidadãos conscientes, na 
escolha dos candidatos a Prefeito e a Vereador nas eleições 
deste ano e, daqui a dois anos, de Presidente da República, 
Governador, Senador, Deputados estaduais e federais. 

co 
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É preciso não confundir Política (a ciência da realização do 
bem comum) com a atividade política (que se circunscreve, 
em regra, à luta pelo poder). 

Apesar de tantos malfeitos, escândalos, malversação do 
patrimônio público, corrupção, que as mídias veiculam dia 
após dia, gostaria de registrar um extraordinário progresso 
que valoriza a cidadania. O exercício da atividade política já foi 
muito pior, por mais que isso nos surpreenda, no que concerne 
a compra de votos, ao ato de votar e à apuração do pleito. 
Basta citar duas recentes conquistas: a Lei da Ficha Limpa 
(A CCJ do Senado aprovou, no dia 23 de maio último, a PEC 
que estende os efeitos da Lei da Ficha Limpa para servidores 
públicos e autoridades candidatos a cargos em comissão e 
funçôes de confiança) e a Lei da Transparência. Há, contudo, 
um enorme caminho a palmilhar, para o aperfeiçoamento da 
democracia entre nós. Um nó a desatar, o mais apertado e difícil 
de todos, sem cujo esforço não se fará a reforma política: O 
financiamento das campanhas. Empresas financiam candidatos 
como investimento - e ninguém investe senão buscando lucro. 
Ai está o germe da corrupção. Existe uma única solução para 
evitá-la, frustrando-se as mal-intencionadas, comprometidas e 
custosas campanhas: O financiamento público, 

Um bom sinal do exercício da cidadania são as manifestações 
que se espalham país afora, inspiradas muitas delas, quem sabe, 
na "Primavera Árabe", no "Occupy Wall Street"e no movimento 
dos indignados europeus, vitimas da crise econômica que 
assola a Europa. Só em São Paulo, capital, no ano passado 
(2011) foram realizados 1.100 protestos, segundo dados da PM. 
Três por dia, tendo como palco a Avenida Paulista. 

'o 'o 
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II- A Polftica Depois da Ditadura Vargas 

Há 50 anos - sou 'testemunha ocular da História", como dizia 

o Reporter Esso -, grassava a corrupção no ato de votar e no 

de apurar os votos, na compra de pessoas e até de partidos 

políticos. 

Em meados da década de 50 do século passado, os comitês 
de candidatos e partidos eram fábricas de corrupção e a 
Justiça Eleitoral e a Polícia fechavam os olhos. Longas filas se 
formavam desde a madrugada nos dias de eleição, quando 
eleitores recebiam dois envelopes, um com dinheiro e outro 
com cédulas impressas com os nomes dos candidatos que tais 

comitês patrocinavam. Pura e simplesmente, compra de votos. 

Com a redemocratização depois da queda de Getúlio e da 

vitória dos Aliados na Segunda Grande Guerra, época na 
qual o mundo procurava respirar liberdade depois de tantas 
tragédias, o Brasil inaugurou um tempo promissor com uma 
de nossas mais democráticas Constituições - a de 1946 - que 
vigorou até a ditadura militar de 64. Apesar dela, o sistema 
político justo e democrático não passava de um sonho. Hoje 
temos a "Constituição Cidadã", de 1988, já com dezenas de 
emendas. 

O sistema de votação evoluiu até as cédulas únicas que os 

eleitores recebiam da Mesa de votação antes de ingressar 
na cabine indevassável. As cédulas eram rubricadas pelos 
mesários. Mas ai a mente corrompida de políticos deformados 
inventou o voto formiguinha: o primeiro eleitor da fila de 
votação, que vendia o voto e a consciência, só recebia o 
dinheiro quando entregasse a cédula oficial rubricada pelos 
mesários. Ele votara com uma cédula idêntica, porém falsa. 
De sorte que os demais eleitores igualmente corrompidos 
seguiam o mesmo processo, porém usando a cédula válida. 

Finalmente, a urna eletrônica oficial, inaugurada em 

Florianópolis nas eleições de 1994, em cinco secções do 
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Educandário Imaculada Conceição, com êxito confirmado 

no ano seguinte, em eleição extraordinária para Prefeito, a 
primeira totalmente informatizada, no Município de Xaxim, 
Oeste de SC, impediu a continuação da fraude. O máximo que 
o eleitor pode fazer é levara número e o nome dos candidatos, 
mas o corruptor não tem a certeza do voto.,. 

A apuração dos votos era outro capítulo triste, com a 
manipulação das cédulas e dos mapas de votação que 

geravam o mapa totalizador. Era comum surrupiar votos de 
determinado candidato em favor de outro, sobrepondo-se 
os "montinhos" de cédulas. Isso, felizmente, também acabou. 

As urnas eletrônicas são absolutamente confiáveis. Tanto 
que Argentina, Equador, México e Paraguai já se valem da 

tecnologia do Brasil. Outros países - Japão, Portugal, França e 
EUA já manifestaram interesse no projeto. Entre nós, todas as 
urnas são fiscalizadas pela Justiça Eleitoral e pelos partidos, 
antes de serem acessadas pelos eleitores. A segurança já 
foi comprovada com a criptografia e a auditoria dos dados 
armazenados, em todos esses mais de quinze anos sem 

ocorrência de violação. O sistema é, na verdade, blindado 
e serve, com absoluta lisura, aos cerca de 140 milhões de 
eleitores. 

Um outro projeto do TRE catarinense, de 1995, não obteve o 
necessário apoio pelo TSE: Propusemos, em alentado estudo, a 
abolição das Secções Eleitorais e o voto, de qualquer ponto do 
planeta, através de caixas eletrônicos bancários. Assim como 

utilizamos esse meio para saques, pagamento de boletos e 
transferências, poderíamos fazê-lo para votar. Hoje, também 

pela Internet. À época, não apenas os técnicos do TRE de 
Santa Catarina asseguraram a viabilidade do projeto, mas 
também o então Diretor de Informática da Corte, em Brasília. 

Outros avanços tecnológicos aperfeiçoaram o sistema, como 
a biometria nas urnas, já experimentado em várias Zonas 
Eleitorais. 
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Poucos fazem idéia do que significou a introdução das urnas 
eletrônicas, além da segurança, da impossibilidade de fraude, 
da rapidez do processo. Também a monumental economia de 
papel - toneladas poupadas, florestas preservadas, ecologia 
resguardada. 

III — A Importância da Educação Política 

Educação política é apenas uma parte do todo educação. 
Ninguém desconhece que o alicerce da formação do ser 
humano está em suas raízes, com a preparação dos pais 
para uma união duradoura e, logo em seguida, a partir do 
berço. E não importam as rendas e bordados que o revestem, 
nem o colchão tosco e quem sabe os pobres trapos de sua 
cobertura. A educação é um processo envolvente. Se lastreada 
em valores que enaltecem a natureza humana, seus genes 
grudam no educando de uma forma definitiva. Alimentados 
e aperfeiçoados, fazem do cidadão alguém apto a somar e a 
construir. Complementando a educação familiar, a educação 
formal instrui e faz desabrochar as aptidões. Ambas devem 
provocar o discernimento, o espírito crítico, a solidariedade, 
o entusiasmo, a esperança, a responsabilidade, a prática dos 
valores permanentes. 

As respostas com que Vocês enfrentaram meu questionamento 
inicial dizem, com eloqüência, da decepção que sentimentos 
corri os wres poiiiicos ue [russo lerlipo. e rioss UC5C5Cíd[1Çd 

nos levar à omissão, se não formos votar, se votarmos em 
branco ou anulando o sufrágio, estaremos colaborando ainda 
mais para o descrédito das instituições. Nunca é demais insistir: 
A força moral de um povo se mede pelo seu grau de cidadania. 
E o exercício pleno da cidadania não pode prescindir do vigor 
dos três Poderes da República. Não há democracia verdadeira 
sem o Legislativo e o Executivo, em suas três esferas de poder, 
e sem um Poder Judiciário independente e atuante. Pena 
que a nossa Justiça ainda se ressinta de dois graves males: A 
lentidão e o acesso elitizado. 
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Disse alhures e repito agora: Numa democracia, o único 
instrumento válido de mudança da estrutura social, é o sufrágio 
livre, consciente, soberano. 

A verdadeira comunicação, liberta de preconceitos e 
interesses, é com o nosso próximo mais próximo. Como tem 
sido o diálogo em nossos lares? Não tenho a obrigação de 
esconder minha decepção com a política e com os políticos, 
mas do mesmo modo não tenho o direito de generalizar; nem 
de impor meu pessimismo e, muito menos, decretar a falência 
da democracia como forma de governo. 

Como inserir a criança e o jovem na realidade das urnas? 

Em primeiro lugar, interessá-lo pelas demandas e aspirações 
da sociedade. 

Exemplos não faltam. Os problemas nos desafiam a todo 
momento. A omissão, seja no falar ou no agir, é pecado capital 
e revela falha grave no processo educacional. 

As grandes demandas do povo situam-se nas esferas da 
EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, ECOLOGIA, MOBILIDADE 
URBANA, ECONOMIA. Todas essas demandas partem do 
Município e é ai que o cidadão deve começar a discuti-las. E 
é muito bom que comece a fazê-lo em sua própria casa, local 
privilegiado da formação dos filhos. Quem vamos eleger? 

Educação e trabalho infantil. É preciso reconhecer que a 
Educação no Brasil tem avançado, apesar de seu descaso 
histórico. O ProUni distribuiu 920 mil bolsas para jovens 
freqüentarem a Universidade só na gestão Haddad e o 
investimento público em Educação subiu de 3,9% para 5% 
do PIE. Falta, contudo, investir mais, valorizando o professor, 
melhorando as instalações, incentivando novas vocações 
para o magistério. A boa notícia é que se discute na Câmara 
dos Deputados, pela Comissão que analisa o Plano Nacional 
de Educação 2011-2012, a reserva compulsória de 10% do 
PIB destinada ao ensino no Brasil. Os últimos resultados do 
Pisa - exame internacional padronizado - apontam o Brasil 
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em 532  lugar numa lista de 65 nações. Um adolescente de 15 
anos está atrasado dois anos em proficiência de leitura, em 
comparação com estudantes da mesma idade em países mais 
desenvolvidos. O movimento "Todos pela Educação" sustenta 
que apenas 11% dos formandos do ensino médio têm nível 
adequado em matemática e 8% da população entre 4 e 17 anos 
estão fora da escola. Consabidamente, as metas de qualidade 
no ensino básico devem ser atingidas em colaboração com 
Estados e Municípios. 

Um milhão de crianças trabalham no Brasil, na agricultura, 
na pecuária, nos pequenos negócios em tarefas de limpeza 
e venda em balcão. Ninguém ignora o prejuízo que tal 
descaso acarreta para um desenvolvimento saudável. 
Estudos negligenciados, privação do lazer na infância. A OIT 
- Organização Internacional do Trabalho - recomenda aos 
Municípios uma fiscalização severa. 

Saúde. O Ministério da Saúde criou o Índice de Desenvolvimento 
do Sistema Único de Saúde - o IDSUS a ser apresentado a 
cada 3 anos e é baseado em 24 indicadores de saúde, entre 
qualidade de atendimento e exames. A primeira avaliação foi 
divulgada em12  de março último. Na escala de O a 10, o SUS 
foi reprovado em 20% dos municípios. Eles obtiveram nota 
inferior a S. Na média, o pais tirou a nota 5,47. Apenas 1,9% dos 
brasileiros vivem em municípios com índice entre 7 e 10. 

Mobilidade urbana. As cidades brasileiras estão entupidas 
de carros, fruto de um modelo que endeusou o automóvel, 
conferindo a seu proprietário status social diferenciado. O 
transporte público é de qualidade sofrível, com soluções 
sempre adiadas. 

O fenômeno da pobreza, aliado à especulação imobiliária, 
empurrou, ao longo do tempo, o trabalhador para as periferias 
das cidades, longe de seu local de trabalho. Antigamente, 
as fábricas ficavam próximas à linha férrea e, igualmente, às 
casas dos trabalhadores. Nas grandes metrópoles, além da 
péssima qualidade do transporte público, o tempo gasto é 
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um desperdício em termos de produtividade, de lazer e uma 

agressão à saúde pelo estresse que provoca. 

Cerca de 8,5% da população brasileira vivem em extrema 
pobreza. Sua renda per capita é inferior a R$70,00 mensais. 
6% - 11 milhões de pessoas - segundo o Censo Demográfico 
do IBGE, vivem em "aglomerados subnormais", o que quer 

dizer favelas, assentamentos carentes de serviço público, 
mocambos, grotas, palafitas. 

Segurança. Violência. Sistema carcerário. Se há algo que, 
de fato, preocupa os brasileiros são as drogas, sua expansão 
epidêmica, 	principalmente 	do 	crack, 	destruindo 	famílias 
e o futuro de grande parte de nossas crianças e jovens. A 
política de repressão faliu. Os grandes traficantes continuam 
soltos - aqui e em todo o globo. Uma comissão de juristas 
que elabora o projeto do novo Código Penal descriminaliza 

uso e plantio de drogas. Convém sublinhar: Não se trata 
de legalizar, nem de liberalizar, mas de descriminalizar o 
uso. Desde 2006 a legislação pertinente (Lei n2  11.343, de 
23 de agosto, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas - Sisnad) não prescreve prisão para o 
usuário, embora o trate como delinqüente, com previsão de 
medidas restritivas de direito. Será considerado crime apenas 

consumo, quando tal comportamento ofender o espaço 
comum, verbi gratia, na presença de criança ou adolescente. 

Usuário de drogas é questão de saúde pública, não de policia. 
A Polícia deve concentrar esforços no combate ao tráfico, 
cada vez mais ousado, nestes tempos em que narcotraficantes 
da América Latina estão utilizando até mesmo - é de pasmar 
- submarinos para os EUA, Europa e África. Há um excelente 
livro que propõe um novo sistema para lidar com as drogas 
- "O Fim da Guerra" -, do jornalista Denis Russo Burgierman. 
Pena que nosso tempo seja limitado e que não possamos 
discuti-lo agora. A violência se espraia por todos os rincões da 
pátria, já não há mais lugar seguro. A vida está definitivamente 
banalizada. É incrível a impunidade: Apenas 3% dos inquéritos 
abertos em razão de homicídios identificam os criminosos! 
Ainda assim, os presídios estão superlotados, comprovando o 
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que todos sabem: O sistema carcerário no Brasil é injusto, não 
cumpre a finalidade de ressocialização, encerra milhares de 

detentos sem culpa formada ou que iá cumpriram pena, além 

de milhares deles com direito ao regime semiaberto, como 
largamente noticiado depois dos mutirões comandados pelo 
Conselho Nacional de Justiça. Para agravar o quadro, estima-
se que os Oficiais de Justiça guardem em suas pastas 500 
mil mandados de prisão ainda não cumpridas. Os iornais de 
fevereiro deste ano mostraram uma mulher algemada na perna, 
em hospital de Francisca Morato, na Grande São Paulo, depois 
de submetida a uma cesariana e dar à luz uma menina. Seu 

crime? Furtou um chuveiro, duas bonecas e quatro xampus. 
Enquanto isso, os ladrões de colarinho branco continuam a 
desfilar nos salões públicos e privados da República... 

A violência no trânsito. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde o Brasil temo quinto maior número de mortes no trânsito 

do mundo. Ou seja, até doze vezes mais do que em países 
desenvolvidos. Por bilhão de quilômetros rodados, a Suécia 
tem 4,4 mortes; o Reino Unido, 4,6; a Suíça, 5,7; a Alemanha, 
6: o Canadá, 6,3: os EUA. 7,1; o Japão, 7,7; a França, 7,8; a 
Austrália, 9. Estes últimos dados são de 2009 (Fontes: Polícia 
Rodoviária Federal, IPEA, e Jorge Tiago Bastas, Dissertação 
de Mestrado USP/São Carlos - "Geografia da mortalidade no 

trânsito no Brasil"). Só no ano passado - 2011 - nosso País 
perdeu R$14,5 bilhões com acidentes. 

Ecologia, economia e distribuição da riqueza. Nunca se falou 
tanto em ecologia como nos tempos atuais. No mês passado, 
maio, comemoramos o Dia Internacional para a Biodiversidade 
- dia 22 - e o Dia da Mata Atlântica - dia 27. Não é necessário 
enfatizar que temos desafios imensos pela frente. Fala-se em 
aquecimento global, em defesa dos recursos naturais e em 
segurança alimentar, em emprego verde. Os olhos do mundo 

o 	se voltam para o Brasil que sediará, a partir da próxima semana, 
.75  de 13 a 22 deste mês de junho, no Rio de Janeiro, a Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - a Rio 
+ 20, centrada em dois temas: A economia verde no contexto 
do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, 
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e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. 
Como se sabe, a "economia verde" é um novo modelo que 

pretende equilibrar o uso dos recursos naturais ao avanço dos 
negócios e do bem-estar, sem maiores riscos às espécies e aos 
ecossistemas. 

Como se sabe, a Rio + 20 marca o 202  aniversário da Conferência 
das Nações unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(UNCED), realizada em 1992 e, também, o 102  aniversário da 
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável-2002, 
desenvolvida em Johanesburgo, na África do Sul. Mais de 
cem chefes de Estado são aguardados. O que se espera deste 

evento? Um documento político na área ambiental que garanta 
um modelo de desenvolvimento econômico mais sustentável, 

buscando a justiça social, o direito à água, aos alimentos, o 
enfrentamento das desigualdades sociais, priorizando, enfim, 
a qualidade de vida. 

A Fundação Mata Atlântica, em parceria com o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais - lnpe, divulgou, no dia 

29 de maio, mês passado, um estudo no qual revela que o 
desmate total na região da Mata Atlântica - florestas, mangues 
e restingas (cobertura vegetal rasteira próxima ao mar) - em 
17 Estados equivale a mais de 13 mil campos de futebol e que 
restam, apenas, 7,9% da área original! 

Estamos, agora mesmo, diante de um formidável impasse - a 
do Código Florestal vetado em parte pela presidente Duma e 
que ainda permanece - se vingar a Medida Provisória enviada 
ao Legislativo simultaneamente ao veto - extremamente 
prejudicial à Nação, com a indesejada anistia aos desmatadores 
e, pior, com velado incentivo a novos desmatamentos. Não há 
garantia de preservação do cume dos morros, de encostas, 
manguezais e margens dos rios. Por ora, uma vitória da 
agroindústria e de sua bancada no Congresso Nacional. Não 
se respeitou o direito comum a um ambiente saudável, e isso 
só é possível com o ar, as águas, a fauna e a flora devidamente 
protegidos. É o momento de perguntar aos candidatos o que 
pensam disso e como pretendem agir. Resta-nos aguardar. 
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A infraestrutura das nossas cidades é, para dizer o menos, 
deplorável. Na cultura política brasileira, os governantes 
preferem as obras que aparecem - pontes, viadutos, 
asfaltamento - àquelas "enterradas", como o esgoto e redes 
de água. O destino do lixo também é um problema. Um estudo 
do IBGE, divulgado dia 25 do mês passado (maio), revela que 
só 4,7 % das ruas do país têm rampa para cadeirantes. Muitas 
cidades têm esgoto a céu aberto (11% das moradias não tem 
fossa séptica nem rede coletora), há ruas não identificadas, 
outras sem calçadas, além de lixo abandonado em vias 
públicas. O único avanço diz respeito à iluminação. 

Segundo a Associação Brasileira de lnfraestrutura, o 
saneamento básico, com esgoto tratado e redes de água, 
poderá chegar a todos os lares brasileiros num prazo de 15 
anos, desde que o Governo invista R$20 bilhões por ano, 
mas só um terço desse valor foi despendido em 2010. Diga-
se, a bem da verdade, que a União, depois do PAC, destinou 
R$16,6 bilhões para obras de saneamento, abastecimento de 
água e urbanização, além de R$4,2 bilhões para drenagem e 
contenção de encostas. 

Desde o ano passado - 2011 - somos a sexta economia do 
mundo. Ultrapassamos o Reino Unido. Contrastando, no ranking 
de desenvolvimento das Nações Unidas cujos indicadores 
levam em conta educação, renda média e expectativa de vida, 
ocupamos o nada honroso 849  lugar. Temos, em números 
aproximados, 14 milhões de jovens e adultos analfabetos. 
A distribuição da riqueza, entre nós, revela uma indecente 
desigualdade social: Os 10% mais ricos detêm 42,8% da renda, 
enquanto os 10% mais pobres tão somente 1,3%! 

A atividade econômica sofre com terrível burocracia. Não 
é fácil abrir um negócio no Brasil. Uma pesquisa do Banco 
Mundial, aplicada nas principais cidades de 183 países, revela 
que nosso Pais ocupa o 1792  lugar no ranking internacional das 
dificuldades na formalização de qualquer firma. A burocracia 
impõe nada menos que 119 dias, contra 29 na Índia, 30 
na Rússia e 38 na China - isso para ficarmos nos países do 



chamado BRIC. 

Nada obstante, constata-se visível mudança, para melhor, na 
pirâmide social brasileira, com o alargamento do mercado 
consumidor. Em menos de dez anos, 9,2 milhões ascenderam 
às classes "A" e "B" e 39,6 milhões passaram a formar "a Nova 
Classe Média", título do livro de Marcelo Neri, Chefe do Centro 
de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. O autor divide 
em classes a população, elegendo o conceito de renda: Na 
"E" situam-se as famílias com renda mensal de até R$751,00; 

na "D", entre R$751,00 e R$1.200,00; na "C", de R$1.200,00 a 
R$5.174,00. A partir daí, quem ganha mais está nas classes "A" 
ou "B". 

Parece que nosso povo está mais feliz. Uma pesquisa Datafolha 
entrevistou 1.574 trabalhadores entre os dias18 e 19 de abril 

último, sobre como se sentiam com suas ocupações. 61% 
afirmaram estar felizes e 16% muito felizes. 

IV - Agenda Positiva 

Procurei passar-lhes, em várias pinceladas, um retrato do Brasil 
recente e atual. Não há dúvida de que estamos avançando, 

mas precisamos corrigir anomalias que dificultam a nossa 
caminhada. 

Há reformas urgentese inadiáveis que aguardam a nossaadesão. 
Nos últimos tempos conquistamos vitórias importantes, como 

a supracitada Lei da Ficha Limpa, de iniciativa popular, que 
mobilizou milhares de eleitores. As reformas política, tributária 

e outras mais dependem dos congressistas que já elegemos 
ou dos que iremos escolher no futuro. 

Neste ano, com as eleições municipais, podemos desencadear 
uma verdadeira revolução através do voto livre e consciente - 
desculpem-me o clichê - mas, sem a participação das pessoas 
honradas, os malfeitores da Política continuarão a alimentar 
os escândalos que, em velocidade assombrosa, maculam as 
instituições da República. 
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O que fazer? 

1 - Vencer a nossa desilusão, justa, por sinal, diante da 
corrupção, dos desmandos de todos quantos conspurcam 
a atividade política. Mas é um erro generalizar. Há gente 

boa e bem intencionada na vida da Nação. 

2 - Descruzar os braços. Discutir, na família, no trabalho, na 

entidade a que pertencemos, nos clubes que freqüentamos, 
os candidatos e seus programas. Interessar nossos filhos 
e amigos sobre o que pensamos e o que queremos para 
nossas cidades, sobre projetos e realizações, a começar 
pelo Plano Diretor do Município, suas alterações e 
motivações. Em outras palavras, assumir, por inteiro, nossa 

responsabilidade de cidadão. 

3 Acompanhar a atividade de nossos representantes, 

principalmente daqueles que mereceram o nosso 
sufrágio. Manifestar nosso apreço pelas boas iniciativas 

e nossa insatisfação contra procedimentos inadequados, 
denunciando atos de dilapidação do patrimônio comum e 
todo e qualquer tipo de corrupção. Agora mesmo estamos 
presenciando algo impensável - o embate público entre 
um ministro do STF e o ex-presidente da República, em 

torno do julgamento do "mensalão" e da CPI que investiga 
o relacionamento espúrio de Carlinhos Cachoeira com 
autoridades. 

42 - A Internet é nossa aliada. Utilizemo-la com critério. 
Desnecessário enfatizar que devemos evitar campanhas 
difamatórias e desfundamentadas. 

59 - Votar. O voto é muito mais um direito do que um dever! 
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v - Conclusão 

Nunca desistir, jamais abandonar os ideais, nunca perder a 
esperança! Este deve ser o nosso mote, a nossa disposição. 

Muitas vezes estamos em campos contrários, porém buscando 
a verdade, lutando por ideais comuns, pela grandeza da nação 

e felicidade do povo. Li, outro dia, que no início do século 19 
os escravos se rebelaram no Haiti, sob a liderança de Toussaint 

Louverture. Napoleão enviou tropas à então colônia francesa 
para reinstaurar, pela força, o trabalho escravo. Vladimir Safatie, 

colunista da Folha, relata: "Num estudo clássico, Cyril James 

conta o momento em que os soldados franceses, imbuídos 
dos ideais da Revolução Francesa, ouvem a 'Marselhesa' ser 

cantada por seus oponentes, os negros. Desnorteados, os 
franceses se perguntam como era possível ouvir suas próprias 
vozes vindas do outro lado da batalha. Afinal, contra quem 
eles estavam lutando, a não ser contra seus próprios ideais?" 

Nossas utopias são importantes. É preciso continuar 
sonhando, mas não só. Vamos descruzar os braços. Somos 

corresponsáveis pelo futuro de nossos filhos, de nossa pátria 
e da Humanidade. Sonhar, acreditar, construir - eis o que nos 
torna cidadãos conscientes! 

A Rede Salesiana de Ação Social União pela Vida, em seu 
Boletim de abril último, nos desafia, a cada um de nós, com o 	- 
"Se alguém lhe procurar", de autor desconhecido, página que, a 
meu sentir, traz duas grandes lições: O dever de solidariedade 
e uma resposta contra a alienação. 

"SE ALGUÉM LHE PROCURAR 
Com frio... É porque você tem o cobertor 

Com alegria... É porque você tem o sorriso. 
Com lágrímas... É porque você tem o lenço. 
Com versos.., É porque você tem a música. 
Com dor... É porque você tem o curativo. 

Com palavras... É porque você tem a audição. 
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Com fome... É porque você tem o alimento. 

Com beijos... É porque você tem o mel. 

Com dúvidas... É porque você tem o caminho. 

Com orquestras.. É porque você tem a festa. 

Com desânimo... É porque você tem o estímulo. 

Com fantasias... É porque você tem a realidade. 

Com desespero... É porque você tem a serenidade. 

Com entusiasmo... É porque você tem o brilho. 

Com segredos... É porque você tem a cumplicidade. 

Com tumulto... É porque você tem a calma. 

Com confiança... É porque você tem a força. 

Com medo... É porque você tem o AMOR! 

Ninguém chega até VOCÊ por acaso. 

Em 'TUDO' há o propósito de DEUS! 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde 
compreende um estado de bem estar físico, emocional, social 
e espiritual. 

A comunicação é a gama de experiências e contatos que 
os seres humanos utilizam e experimentam ao longo da sua 
existência, o que torna possível a sua convivência as trocas e 
o aprendizado. 

A comunicação envolve todos os sentidos, o que significa 
dizer que vai além do que é visto, do que é ouvido, do que 
é tocado ou percebido. Quanto mais próximas as pessoas 
emocionalmente, menos importância tem as palavras e os seus 
significados e mais importância existe na comunicação não 

verbal e nas mensagens não explicitadas. As expressões, os 
gestos, os toques e os sentimentos têm um peso talvez nunca 

imaginado naquilo que os pais podem transmitir para seus 
filhos. As mensagens que passamos vão muito além daquilo 
que gostaríamos de transmitir, ou muito aquém. Nem sempre 
nossas palavras reproduzem nossos sentimentos e estes nem 

sempre estão de acordo com o que estamos explicitando. 

Há na comunicação entre pais e filhos, uma proporção muito 
grande e densa de sentimentos ocultos e desconhecidos que 

transitam nas relações entre ambos, que habitam o inconsciente 
de cada um, mas que chega ao inconsciente ou ao consciente 
do outro como proposta, como resposta, como expectativas 
ou necessidades, gerando um universo de interlocuções não 

verbais, que estão longe de serem mensuráveis, e longe de 
serem compreendidas na sua totalidade. 

Os medos, as crenças, os legados, os temores, as expectativas, 
silenciosas, por vezes escondidas, camufladas, tem um poder 
no processo educativo muito maior do que tudo aquilo que se 
possa comunicar verbalmente. Um abraço que é dado ao filho, 
um colo que é dado a um bebê, ou um seio que é ofertado a 

um lactente, podem ter muitos significados ocultos, às vezes 
contraditórios em relação ao ato em si ou ao significado 
aparente que é percebido. 
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Um pai pode estar muito zangado com seu filho por algo que 
tenha sido feito, inadequadamente, e oferecer um abraço 
de forma aparentemente carinhosa, mas que não transmite 

sentimento que lhe vai na mente naquele instante, que 
seria de reprovação, decepção ou até um sentimento de 
raiva, ou seja, é muito comum termos atitudes contrárias aos 
nossos sentimentos, comunicando para o filho uma versão 
contraditória em relação àquilo que realmente está presente 
no sentimento. 

Por exemplo, um pai que ao fazer um carinho no filho aperta 
suas bochechas com força desproporcional, e o chama de 
meu querido, meu amor. Do outro lado, a criança percebe 

carinho de forma dolorosa podendo expressar sua dor, 
rejeitar o carinho. Ai pai está doendo! Ou pode se calar, 
aceitando que as pessoas que amam, em nome do amor 
podem causar sofrimento. O pai por sua vez, quando tem 

seu carinho rejeitado, poderá reagir de várias maneiras: a 
primeira reconhecendo a sua agressividade desproposital, 
pedir desculpas, prometendo que das próximas vezes fará um 
carinho mais suave, ou reagir de forma negativa, sentindo-se 
magoado dizendo: - estava apenas lhe fazendo um carinho. 
Isto pode abrir um leque extenso na comunicação entre 
ambos, com uma infinidade de interpretações e sentimentos 
verbalizados e não verbalizados. 

Quanto mais verbalizados forem os sentimentos, mesmo 
com expressão de agressividade, menores serão os reflexos 
advindos destas comunicações e manifestações infelizes. 

Os sentimentos têm um poder de penetração muito forte, e 
um sianific,dc mtjitc mais intnsc do ciLJ 	s nnss nlvrs 

atitudes contraditórias, que por vezes são utilizadas. 

Educar para a saúde não é um segmento do processo 
educativo, considerando-se a complexidade do crescimento 
e desenvolvimento do ser humano. Se a saúde envolve um 
estado de bem estar biológico, psicológico, social e espiritual, 
a educação para a saúde compreenderá a educação do ser 

156 



humano para todos estes sustentáculos do seu bem estar, ou 
seja, a educação para a saúde subentende a obrigatoriedade 
de atenção ao processo global de educação do ser humano. 

Todos estes aspectos biopsicossociais e espirituais que 
precisam ser desenvolvidos equilibrada e consecutivamente 
são um desafio para uma educação global. 

Estas bases necessitarão ser desenvolvidas, estimuladas de 
forma equilibrada e simultãnea, para que o ser se desenvolva 

por inteiro e possa ao longo da existência, usufruir de um 
estado mais saudável ou menos saudável. 

Quando pensamos em saúde, segundo a cultura vigente 
no mundo ocidental, temos um vicio de imaginar a saúde 

fundamentalmente do ponto de vista físico, tanto que temos 
separado o termo, saúde mental, como se isto fosse outra parte 
ou outro lado do ser humano, e da saúde social e espiritual 
pouco ou nada nos ocorre, pouco ou nada se conhece, se 
estuda ou até se admite, como se fossem aspectos secundários. 

Desde a vida intra uterina que recados são dados aos embriões, 
aos fetos e aos bebes? E estes recados, que resultados terão 
ao longo da vida? Para exemplificar, o que uma mãe come 
durante a gestação poderá ter sérias implicações sobre a vida 
futura. Amar ou não amar o filho que está no ventre materno, 
desejar ou não desejar a gravidez, que mensagem recebe este 
ser humano? Que reflexo terá isto sobre sua existência, sobre 
sua saúde, sobre sua longevidade? 

Segundo John Bowiby em Cuidados Maternos e Saúde Mental 
"é interessante saber, a respeito, que um estudo recente com 
seres humanos e animais, antes do nascïmento, apresentou 

um conjunto considerável de provas, de que mudanças 
prejudiciais no meio ambiente, durante a fase fetal, podem 
provocar perturbações no crescimento e no desenvolvimento, 
exatamente iguais às que, antigamente, eram atribuidas 
à hereditariedade. O segundo princípio é de que os efeitos 
prejudiciais da intoxicação, infecção ou outros problemas 
sobre o feto, do homem ou do animal, variam não apenas na 
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razão da natureza do dano e da estrutura e função do tecido 
mais afetado, mas também da maturidade do tecido em 
questão." 

Temos inúmeras razões para pensar que, da mesma forma, as 
experiências emocionais em determinados estágios da vida 
mental, muito precoce e especial, podem produzir efeitos 
vitais e duradouros. 

A privação materna, segundo John Bowlby, causa graves 
consequências ao desenvolvimento humano, dependendo do 
tempo e da fase em que isto ocorre. Faz uma menção especial 
às situações de privação "quase total" que é comum em 
instituições como hospitais e creches residenciais, onde não 
há uma determinada pessoa que cuide dela de forma pessoal 
e com quem possa se sentir segura. 

Segundo o Ministério da Saúde, em pesquisa realizada, 46% 
das mulheres grávidas não desejavam a gravidez vivenciada. 

Há uma literatura extensa apontando os reflexos que as 
relações afetivas entre os pais e os seus filhos têm sobre a 
sua saúde futura. Nascer de parto vaginal ou nascer de parto 
cirúrgico, ser amamentado ao seio ou utilizar alimentação que 
não seja o leite materno tem reflexos significativos sobre a 
saúde do bebe que se prolongarão pelo resto da sua vida. 

Dr. Martin Reite, em uma pesquisa feita no Centro Médico 
da Universidade do Cobrado, descobriu que macacos da 
espécie Macaca radiata, após duas semanas de separação de 
suas mães, sofriam de uma supressão do funcionamento do 
seu sistema imunológico, o que era recuperado após 14 dias, 
medido pela contagem do número de linfócitos. 

Vários pesquisadores independentes descobriram que 
a pele estimulada tatilmente produz uma substância 
imunoquimicamente indistinguível da timopoietina, que é 
fundamental para a diferenciação dos linfócitos T. Os linfócitos 
T são responsáveis pela imunidade celular. Vários experimentos 
apontam para muitas evidências, de que existem diferenças 

158 



bioquímicas significativas, entre seres humanos que se 
beneficiaram de uma estimulação tátil adequada e os que 
não tiveram esta oportunidade. Estes benefícios se mostram 
positivos em qualquer fase da vida. Da mesma forma a pessoas 
que é amada constitui uma entidade bioquímica diferente, de 
outra que não é amada. 

Outros estudos também numerosos mostram os efeitos 
deletérios de mães deprimidas sobre o bebe porque tem muita 
dificuldade de comunicação entre outros problemas. 

Daniel Goleman, em seu livro A Inteligência Emocional aborda 
no capítulo "O preço do analfabetismo emocional" uma 
infindável lista de malefícios causados aos seres humanos, 
secundária a sua inadequada educação, fruto de toda sorte 
de desarranjas familiares, conjugais e transtornos severos das 
relações pais e filhas. Em relação a problemas emocionais 
aponta um estudo americana feita com mais de 8.000 pessoas, 
mostrando dados bastante preocupantes: 

48% da população estudada tinham sofrido pelo menos 
um problema psiquiátrico durante a vida. 

14% tinham três ou mais problemas psiquiátricas em algum 
momento da vida. 

Ronald Kessler da Universidade de Michigan afirmou 
precisamos intervir cedo na vida. 

(o 

Programas educacionais para prevenir problemas específicas 
(drogas, violência) cresceram desenfreadamente nos Estados 
Unidos, criando uma mmi indústria dentro do mercado da 
educação. Para tristeza dos educadores, alguns programas 
pareceram mais aumentar os problemas que pretendiam 
prevenir, em especial relacionadas aa uso de drogas e sexo na 
adolescência. 

No livro 'A Linguagem dos Sentimentos", David Viscott 
mostra contundentemente a quanta a nossa incapacidade 
de lidar com nassas emoções, é prejudicial à saúde física. 
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Estando isso relacionado a um grande número de doenças, ou 

à exacerbação de muitas delas. A incapacidade de lidar com 
emoções negativas e ou expressa-las, em especial a mágoa, 
a raiva, tem uma intima relação com o desenvolvimento de 
doenças por vezes muito graves. 

Se por um lado Daniel Goleman fala tanto da importância 
da educação das emoções, do outro David Viscott fala dos 
malefícios que as emoções não expressadas, não comunicadas 

podem fazer mal à própria saúde física. 

O aprendizado emocional é construído quando os filhos têm 
a liberdade de expressar seus sentimentos, sentindo-se não 
censurados nem culpados, nem ridicularizados por serem 
portadores de emoções, nem sempre positivas. 

"A Escola de Pais no Círculo Mãe, Esposa e Mulher - Sua 
Atualidade" coloca que uma das funções importantes da mãe 
é ajudar o seu filho, desde bebe, a se livrar, a se confortar, 
quando portador de emoções negativas. 

Bernie S. Siegel no livro "Amor, Medicina e milagres": 

"Todo mundo pode ser um paciente especial, e a melhor 
ocasião para começar é antes de ficar doente". 

O problema fundamental da maioria dos pacientes é 
a incapacidade de se amar, já que não foram amados 
durante algum período decisivo da sua vida. Em geral esse 
desamor ocorre na infância, quando as relações com os pais 
estabelecem a forma característica de reagir à tensão. John 
Gotmann no seu livro, "A inteligência emocional e a arte de 

educar nossos filhos", fala muito da importância que nos 
pais temos para a educação, o controle do tônus vagal, uma 
das asas do sistema nervoso autônomo. Esta modulação do 
tônus vagal,vai determinar muito de como reagiremos frente 
aos desafios,e que reflexos isso trará a nossa saúde física e 
emocional, Na idade adulta repetimos essas reações e, assim, 
nos tornamos vulneráveis à doença, cuja natureza específica 
depende muitas vezes de nossa personalidade. A capacidade 
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de nos amarmos, juntamente com a capacidade de amar a 

vida, aceitando por inteiro que ela não dura para sempre 
permite melhorar sua qualidade. A propósito, Zygmund 
Bauman, no livro "Amor líquido", nos fala sobre Korczak, o 

filme mais humano de Andrzej Wajda, " O amor de Korczak 
pelos filhos era apaixonado e incondicional, total e abrangente, 
o bastante para sustentar toda uma vida caracterizada por 

uma sensibilidade e uma integridade singularmente coesas. 
O mundo em que os potenciais portadores de humanidade 

nascem e crescem, é, ao que se sabe, mais propenso a prender 
as asas do que a estimular os supostos voadores a abrí-las e 
assim, na opinião de Korczak era apenas nas crianças que essa 
humanidade podia ser encontrada, capturada e preservada 
(por algum tempo, só por algum tempo!) intacta e ilesa. 

Talvez fosse melhor mudar os costumes do mundo e tornar 
nosso habitat mais hospitaleiro à dignidade humana, de 
modo que amadurecer não exigisse o comprometimento da 
humanidade de uma única criança. 

Não pode haver atalhos que conduzam a um mundo feito 
sob medidas para a dignidade humana, e ao mesmo tempo, 
é improvável que o mundo realmente existente, construído 

dia a dia por pessoas iá espoliadas de sua dignidade e 
desacostumadas a respeitar a das outras, possa algum dia ser 
refeito segundo essa medida. 

Não se pode fazer com que esse mundo seja terno e atencioso 
para com os seres humanos que o habitam, e ao mesmo 

tempo tão adaptado aos seus sonhos de dignidade quanto 

idealmente se desejaria que fosse, mas se deve tentar. 

Segundo Bernie Siegel, quando alguém não vive em harmonia 
consigo mesmo, parece que as coisas conspiram para não dar 
certo, da mesma forma como tudo corre às mil maravilhas 
quando a vida entra nos eixos. Isso pode significar que criamos 
nossas oportunidades a partir da mesma matéria prima com 
que os outros criam seus fracassos. Tudo depende da forma 

como reagimos a eles. 
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Emmet Fox "Se você pudesse amar perfeitamente, você seria 
a pessoa mais poderosa do mundo, ficaria invulnerável, este 
seria o verdadeiro futuro da medicina. Entendo que temos de 
amar de crer, ou seja, temos que estar abertos para poder ver 
o que se acha diante de nós". 

George Ritchie, no livro "Regresso do amanhã" "Deus está 
muito atarefado edificando uma raça de homens que sabem 
amar. Acredito que o destino da própria terra depende do 
progresso que façamos e que, agora, o tempo é muito breve". 

Há duas formas de se tornar imortal. Uma consiste em fazer o 
curso de medicina, a outra é amar alguém. 

Nesse mundo de hoje existem muitas crianças que conseguem 
tudo o que querem, mas não aquilo de que precisam. A 
mensagem a sussurrar no ouvido de nossos filhos é simples 
"eu amo você incondicionalmente (e não se tirar nota 10). 

O amor jamais pode impor condições, pois, se é assim não 
será amor verdadeiro. 

A vida está cheia de dificuldades, mas suceda o que suceder 
você as vencerá. 

O planeta inteiro não pode sofrer tormento maior do que uma 
única alma, e por fim "a morte é ruim, mas viver sem amor é 
muito pior" 

Deus nos dotou de livre arbítrio, para que emprestemos 
significado ao amor e a vida, o que gera um risco crítico, já que 
atualmente, somos capazes de destruir o mundo se optarmos 
por não amar. 

Seja como for, somente nesta época crítica é que pode surgir o 
arquétipo do milagre. Se acreditarmos no amor e em milagres, 
pode ocorrer a intervenção divina. 

Diante de nós, resta um número infinito de opções, mas o 
número de desfechos é finito. Compreendem eles a destruição 
e a morte, ou o amor e a saúde. Se optarmos pela vereda do 
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amor, estaremos salvos e, conosco nosso universo. Optemos 
pelo amor e pela vida. 

Optemos pelo amor aos filhos, e que este seja nosso veículo 
de comunicação e sustente as nossas relações. Com  isto 
estaremos construindo vidas mais saudáveis e um mundo 
mais saudável para todos nós. 
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É notável o poder que a comunicação exerce no mundo 
contemporâneo. Essa comunicação precisa ser considerada 

não meramente como instrumento de divulgação ou 
transmissão de informações, mas como processo social básico 

e como um fenômeno presente na sociedade e a ser pensado 
de forma diferente também no espaço familiar. Neste contexto 
destaca-se o poder das novas tecnologias da comunicação e da 

informação nos processos e nas mediações das transformações 
políticas, econômicas e sociais. 

Poder da comunicação na sociedade contemporânea e da 
era digital. 

São muitos os autores que trabalham a sociedade da 
informação, do conhecimento ou digital e que analisam 

a sociedade midiática, midiatizada, transparente e da 
comunicação. As tecnologias da informação e da comunicação 
estão definitivamente revolucionando a sociedade e seu modo 
de vida. Os exemplos são evidentes nas indústrias culturais, na 
multimídia, na televisão (interativa, digital, por cabo e de alta 

definição), nos aparelhos celulares e em todas as interações das 
midias disponíveis (web 2.0, blogs, Facebook, Twitter etc.). Toda 
essa convergência midiática é uma realidade presente nos dias de 

hoje e acontece no indivíduo, na sociedade e em todos os seus 
segmentos. 

Uma das forças dessa sociedade midiática é a web, a rede 
mundial de computadores. Para Manuel Castells (2009 p. 
287), vivemos numa sociedade em rede e dominada pelo 

poder da internet: 

Esta sociedade em rede é a sociedade que eu analiso como 
uma sociedade cuja estrutura social foi construída em torno de 
redes de informação microeletrônica estruturada na internet. 

Nesse sentido, a internet não é simplesmente uma tecnologia: 
é um meio de comunicação que constitui a forma organizativa 
de nossas sociedades; é o equivalente ao que foi a fábrica ou a 
grande corporação na era industrial. A internet é o coração de 
um novo paradigma sociotécnico, que constitui na realidade a 
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base material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de 
trabalho e de comunicação. O que a internet faz é processar a 
virtualidade e transformá-la em nossa realidade, constituindo 
a sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos. 

No seu último livro, Comunicação e poder (2009, p.23), o autor 
afirma: 

Poder é algo mais que comunicação e comunicação é algo mais 

que poder. Mas o poder depende do controle da comunicação. 
Igualmente o contra poder depende de romper o dito controle. 
E a comunicação de massas, a comunicação que pode chegar a 

toda a sociedade, se conforma e é gerida mediante relações de 
poder enraizadas no negócio dos meios de comunicação e da 
política do Estado. O poder da comunicação está no centro da 
estrutura e da dinâmica da sociedade. 

Castells (2009, p. 24-25) questiona "por que, como e quem 
constrói e exerce as relações de poder mediante a gestão dos 
processos de comunicação e de que forma os atores sociais 
que buscam a transformação social podem modificar essas 
relações influenciando na mente coletiva". Para ele, o "processo 
de comunicação opera de acordo com a estrutura, a cultura, a 
organização e a tecnologia de comunicação de uma determinada 

sociedade". E hoje "a estrutura social concreta é a da sociedade-
rede, a estrutura social que caracteriza a sociedade no inicio do 
século XXI, uma estrutura social construída ao redor das redes 
digitais de comunicação". Essa nova estrutura da sociedade-
rede modifica as relações de poder no contexto organizativo e 
tecnológico derivado do "auge das redes digitais de comunicação 
globais e se eleva no sistema de processamento de símbolos 
fundamental da nossa época". 

Portanto, é uma realidade incontestável o poder que a 
comunicação, em suas mais variadas vertentes e tipologias, 

bem como os meios massivos tradicionais e as mídias sociais 
da era digital, exercem na sociedade contemporânea. 

Esse poder comunicativo se expressa também em uma 
nova estrutura econômica e social, Jesús Timoteo Alvarez 
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(2006), professor catedrático da Universidade Complutense 
de Niadri fala em "poder diluído", um poder compartilhado 

por vários atores ou agentes ativos, cada um com, sua 
quota, tais como: Estado e partidos políticos: opinião 

pública; meios de comunicação; associações civis; grandes 

corporações: e marketing político e de consumo. 

Vale registrar também o que disse Sygmunt Bauman, sociólogo 

polonês, radicado na Inglaterra e autor de inúmeras obras, 
como Modernidade líquida (que situa a sociedade hoje como 

inconstante, onde nada é sólido ou conserva a forma por muito 
tempo, provocando mudanças, insegurança e medo), em 
entrevista concedida ao jornalista Sílio Boccanera (2012), do 
programa Milênio, da Globo News, em 27 de janeiro de 2012: 

A principal pergunta hoje não é: 'O que fazer?" As pessoas 
não chegam nem a pensar no que deve ser feito, porque, 
para chegar a essa pergunta, elas têm que passar por outra 
pergunta, que é mais difícil de responder: "Quem vai fazê-lo?" 
Minha hipótese é a de que a verdadeira causa da importância 
dessa pergunta é o que chamo de divórcio entre o poder e a 
política. O poder é a capacidade de fazer coisas. E a política é 
a capacidade de decidir que coisas devem ser feitas. O poder 
e a política, até cinquenta anos atrás, eram óbvios para todos. 
Tanto o poder quanto a política estavam nas mãos do governo. 
E, se decidíssemos - eu, você e o resto - o que precisava ser 
feito, aquilo era feito. O Estado tinha a autoridade de decidir 
e o poder de agir. Mas isso não é mais assim, pois há um 
divórcio entre o poder e a política, mesmo em países em 
desenvolvimento e prósperos, como é o Brasil de hoje, por 
exemplo. É preciso levar em conta a situação mundo afora. 
Muitos aspectos da nossa vida, que decidem quanto a nossas 
perspectivas, nossa capacidade de fazer as coisas, nossa 
possibilidade de melhorar nossas vidas, está fora do alcance 
de qualquer instituição política existente. 

Evidentemente, assim como os indivíduos e toda a sociedade, 
a família passa hoje por um momento que Anthony Giddens 
(2002) denominou 	"incerteza global". 	Ela é colocada em 
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cheque por vários atores sociais e até por ela mesma e enfrenta 
grandes desafios para se manter viva e para preservar seus 

valores e os da sociedade. Enfim, ela vive na incerteza global e 
sujeita a todas as conseqüências das transformações mundiais. 

Em todo esse contexto do poder da comunicação na sociedade-
rede, como situar a família garantida pela Constituição Federal 
como o local onde se forma a pessoa humana? No exercício do 
seu poder como instituição milenar, a família é um ator social 
passivo ou ativo na sociedade em que está inserida? Como tem 
exercido seu poder de autoridade institucional na formação 
dos seus filhos? Muitos outros questionamentos poderiam ser 
incorporados a essas inquietudes. 

Da comunicação analógica 
à comunicação digital 

A passagem das tecnologias analógicas para as digitais provoca 
a alteração no processo de repasse das informações, alterando 
os fluxos informativos, a posição e a identidade dos sujeitos 
interargentes. Conforme Massimo Di Felice (2008, p.44-45), 
em nível comunicativo, a passagem das tecnologias analógicas 
para aquelas digitais comporta a alteração do processo de 
repasse das informações, alterando os fluxos comunicativos e, 
sobretudo, a posição e a identidade dos sujeitos interagentes 

(...). A forma analógica se exprime pelo repasse das 
5 	infr,rrrtzrF,cc nrncorIc,ni-oc Hn 1 ir,, c,rr,iccr,r nrv, rIIrr,rr. 

receptor através da emissão de um fluxo unilateral distribuído 
por canais e com as intervenções de ruídos. Ao contrário de 
tal modelo, a comunicação digital apresenta-se como um 
processo comunicativo em rede e interativo. Neste, a distinção 
entre emissor e receptor é substituída por uma interação de 

12 
fluxos informativos entre o internauta e as redes, resultante o 
de uma navegação única e individual que cria um rizomático 
processo comunicativo entre arquiteturas informativas (site, 

blogs, redes sociais etc.), conteúdos e pessoas. 
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Essa mudança do paradigma analógico para o digital inverte 
a tradicional forma de emitir informação de se comunicar por 
meio de um fluxo unilateral e um receptor passivo, passando-
se hoje por um processo interativo, onde o receptor também 
se torna um emissor. Assim, a comunicação digital apresenta-
se como uma rede de relacionamentos que utiliza as mais 
diversas formas para interagir via internet, na blogosfera, na 
web 2.0, em blogs, foto/ogs, wik/s, wikipedia e mídias sociais, 
como Facebook, MSN, Twitter etc. 

Ainda de acordo com Di Felice (2012, p. 157-158), essa 
revolução comunicativa digital permite "uma produção 
duplamente participativa, enquanto construída em 
colaboração com fluxos informativos das redes e com os 
conjuntos de internautas e, também, por ser produzida 
em simbiose com as interfaces que realizam a conexão e 
difundem formas de inteligência conectiva'. 

O que acontece de mais surpreendente, na horizontalidade 
e na interlocução da comunicação digital, é que o receptor 
passa a ser um "prosumidor"6. As fontes se misturam e 
há inversões de posição. O indivíduo deixa de ser somente 
receptor para ser emissor. Os "prosumidores articulam 
novos ambientes comunicativos por meio de inevitáveis 
remediações sobre o conjunto de dispositivos que acompanham 
o desenvolvimento das comunicações digitais móveis" (Islas, 
2007, p 73). Os prosumidores empreendem a busca de respostas. 
Sua capacidade de busca representa uma evidente afirmação 
de sua independência e a colaboração com uma ação educativa 
permanente. 

Há, portanto, umacoeexistência, interaçãoecomplementaridade 
entre três formas de comunicação: comunicação interpessoal, 
comunicação de massa e autocomunicação de massa, segundo 
Castells (2009). Para o autor, a autocomunicação de massa 
é uma forma histórica de comunicação que, apesar de ser 
individual, passa a ser massiva à medida que é multiplicada ao 

6 	Do inglês prosumer, que procede da fusão de duas palavras: "producer 
(produtor) e "consumer" (consumidor). 
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se postar um vídeo no Youtube e ao se enviar a mensagens via 
internet que podem atingir uma audiência global. Observa-se 

que se trata de autocomunicação também porque uma pessoa 
mesma produz a mensagem, define os possíveis receptores e 
seleciona as mensagens concretas ou os conteúdos da web 
e das redes de comunicação eletrônica que quer recuperar. E 
ela é "de massa porque potencialmente pode chegar a uma 

audiência global, quando se coloca um vídeo no Youtube, um 
blog com enlaces RSS a uma série de webs ou uma mensagem 
a uma lista enorme de direções de correio eletrônico" (Castelis, 
2009, p88). 

Guilhermo Orozco (2010, p. 15), no artigo "A investigação das 
audiências: 'antigas e novas", incorpora nas suas reflexões essa 
visão de Castells, destacando que vivemos em uma sociedade da 
comunicação na qual 'convergem várias dimensões: a massiva, 
a interativa digital (redes sociais), a interpessoal-digital (correio 

eletrônico) e a impessoal analógica (telefone)". A absorção de 
tudo isso vai depender muito das circunstâncias e das realidades 
sociais, políticas, econômicas, culturais, de gêneros e de idade de 
alguns setores de audiência envolvidos. Ou seja, dependendo de 
tudo isso, uns vão se situar mais do que outros. 

A tendência de generalizar a ideia de morte dos meios 
impressos e analógicos e de dizer que todos vão incorporar as 
dimensões mais interativas não é verdade absoluta. Os meios 
tradicionais se adaptam às novas circunstâncias e incorporam 
IOFIIId Uk2 IIILíIOLUÇdU ue IliLerdilviudue. L)S exernpios esao 
no dia a dia da produção da indústria midiática (impressa, 
audiovisual e eletrônica). 

Os meios de comunicação massivos, na sua maioria, disponibilizam 
também seus conteúdos na internet. A televisão e o rádio 
abrem espaços para interlocuções, com o objetivo de receber 
comentários dos seus programas e de buscar interagir com os 
receptores. Beatriz Bretas (2012, p. 52-53) ilustra bem essa 
nova configuração de convergência midiática: 

Sofrendo a influência dos meios telemáticos, a televisão se 
apropriou de códigos da web, assim como veículos jornalísticos 
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impressos, que formatam suas páginas com atributos de 

interfaces da web. Nessa simbiose de meios, a mídia massiva 
afeita à difusão de informações também ocupa espaços na 
internet, conformando novos dispositivos midiáticos e novos 
padrões de interação com suas audiências, cujo perfil e cujas 

habilidades encontram-se em mutação. 

Todas essas considerações nos levam a outra constatação: a de 
que vivemos e transitamos em uma cultura da convergência. 

Segundo Henry Jenkins (2009), referência internacional nos 
estudos sobre a cultura da convergência, seu significado é 
a cooperação entre várias plataformas e entre as múltiplas 

indústrias midiáticas. Ou seja, há uma coexistência entre os 
sistemas de mídia e seus processos. Para esse estudioso, 
convergência se refere a uma situação em que múltiplos 
sistemas de mídia coexistem e o conteúdo passa por eles 
fluidamente. Convergência é entendida aqui como um 

processo contínuo ou uma série contínua de interstícios entre 
diferentes sistemas de mídia, não uma relação fixa (Jenkins, 
2009, P. 29). 

O autor prossegue explicando que "convergência é uma 
palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 
falando e do que imaginam estar falando". 

As pessoas, em todo esse contexto, são determinantes 
de qualquer sistema de informação ou comunicação. A 
centralidade deve estar nelas e não somente nas tecnologias. 
Para Jenkins (2009, p. 30), "a convergência não ocorre por 
meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. 
A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores 
individuais e em suas interações sociais com outros". Como 
afirmou McLuhan, "os meios são as mensagens", são uma 
"extensão dos humanos" 
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Quais os impactos da 
comunicação digital na família? 

Velamos primeiro o que quer dizer a palavra impacto. Para 
Michel Menou (1999), "impacto se tornou um modismo 
que aparece em quase todos os artigos ou palestras sobre 
as 'novas' tecnologias da informação e da comunicação, 
acrescentando-se à lá longa coleção de termos imprecisos 
usados no nosso campo". Entenda-se, portanto, o 
termo impacto como algo que provoca mudanças ou 
transformações substantivas ou, ainda, como "colisão 
de corpos e a alteração resultante disto: quando ocorre, 
nenhum dos corpos permanece o mesmo". 

Aplicando esse conceito à internet, segundo Menou, podem-
se destacar seus impactos em vários universos ou espaços, 

tais como o espaço individual, o espaço familiar, o espaço 
de trabalho e o espaço de participação social. Esses quatro 
espaços podem ter uma importância variada dependendo 

dos atores e das circunstâncias. Eles também se superpõem 
mais ou menos extensivamente. 

Todos os agentes que recebem esses impactos da internet 
convivem com a convergência entre os sistemas analógicos 
e digitais, mediante uma coexistência entre as diversas 
formas e dimensões existentes no contexto da sociedade da 
comunicação, sendo que a importância dada varia de acordo 
com os atores e as circunstâncias, conforme dissemos. 

No espaço social, por exemplo, são inúmeros os casos 
presentes na sociedade contemporânea e nesta primeira 
década do século XXI. Vale lembrar a importância da internet 
em ocorrências do ano 2011, por exemplo, como a "Primavera 

árabe", a indignação com a crise financeira de países da União 
Europeia, a rebelião de agosto daquele ano na Inglaterra, entre 
tantas outras mobilizações em nível mundial. 
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O espaço familiar e as tecnologias da 
informação e da comunicação (TlCs) 

Vivemos em dois mundos: o mundo real e o mundo virtual. No 
mundo virtual-digital, o uso das TICs pelas crianças e pelos 

adolescentes pode e deve ser analisado quanto aos aspectos 
positivos e aos negativos. Neste contexto nos deparamos 

com os entusiastas - e, por que não dizer? "eufóricos" - que 
veem as TIC5 somente de forma positiva, havendo também 
os mais críticos, que avaliam também seus malefícios e suas 
consequências quando não são usadas adequadamente. 
A propósito disso Andrew Keen (2009, p. 19-20), no livro 
O culto do amador, questiona o fascínio recorrente dos 

internautas com o uso da web 2.0: 

O que a revolução da web 2.0 está realmente proporcionando 
são observações superficiais do mundo à nossa volta, em vez 
de julgamento ponderado. ( ... ) Nós - aqueles que querem saber 
mais sobre o mundo, os que são consumidores da cultura 
convencional - estamos sendo seduzidos pela promessa vazia da 
mídia "democratizada". Pois a consequência real da revolução da 
web 2.0 é menos cultura, menos notícias confiáveis e um caos 
de informação inútil. Uma realidade arrepiante nessa admirável 
nova época digital é o obscurecimento, a ofuscação e até o 

desaparecimento da verdade. 

Na iá mencionada entrevista concedida a Sílio Boccanera 
(2012), merecem destaque algumas considerações de 
Zygmunt Bauman: 

Nós estamos dentro com a ajuda da internet, da realidade 
virtual. Quando desconectados, a vida é cada vez mais deserta, 
porque a oferta da socialização, da convivência, da união, da 
amizade, foi assumida pela implementação da internet, por 
ofertas online. Portanto, essa é outra grande mudança. Mais 
uma vez, é cedo demais para analisar isso e para fazer alguma 
previsão certa e confiável sobre o que acontecerá. Acrescente-
se a isso a comercialização da moral humana. Nós já nos 
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convertemos ao consumismo obsessivo-compulsivo. Temos 
que trabalhar duro, já que a fronteira entre a hora do trabalho 
e a do lazer, do escritório e da família, foi apagada. Assim, as 

pessoas esquecem seu dever moral para com o filho, a filha, a 
mulher. 

A pessoa está sempre conectada ela não pode dedicar tempo 
a eles e o que faz? Compra presentes caros para compensar 
a sua ausência. Quanto mais caro o presente, mais profundos 
devem ser sua responsabilidade moral e seu amor. Juntando 
tudo isso, vemos sinais de mudanças culturais muito intensas. 
Eu acho que estamos passando por uma profunda revolução 
cultural. Mas não me sinto realmente capaz, com conhecimento 
suficiente para arriscar em um prognóstico sobre que direção 
isso irá tomar. Como você acertadamente disse, há muitas 
pressões contraditórias. Por um lado, austeridade; por outro, 
consumismo. Como conciliar os dois? 

Diante disso, é importante que as pessoas, a família, as 
instituições, as organizações e toda a sociedade tenham um 

olhar crítico sobre os efeitos e os impactos que a internet 
provoca em todas as instâncias e formas de sociabilidade no 
mundo contemporâneo 

Quais seriam os caminhos possíveis para que, no espaço 
familiar, o seu uso contribua positivamente na formação 

de nossas crianças e nossos adolescentes? Muitas são as 
iniciativas existentes, tanto institucionais - lideradas por 
organizações e entidades diversas - como individuais e de 

grupos de pesquisas em universidades capitaneadas por 
estudiosos e especialistas. Para refletir sobre esse tema de 

tão grande relevância na contemporaneidade, vamos fazer 
um pequeno recorte, registrando aqui, a título de ilustração, 
algumas iniciativas institucionis, além de depoimentos de 
autores. 

Dentre as iniciativas institucionais, destacam-se o Foro 
Generaciones Interactivas e suas frentes de atuação para 
promover o uso responsável das TlCs. Com  sede em Madri e 
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presente em vários países da América Latina (Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Peru e Venezuela), 

esse foro tem promovido eventos, realizado pesquisas e publicado 
inúmeros trabalhos sobre essa temática7. Ele parte do princípio 
de que, para promover o uso responsável das TICs, é necessário 

mobilizar um conjunto de atores envolvidos com a educação tais 

como o governo, empresas, escolas e famílias. 

Em abril de 2012 aconteceu na Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCM-Uerj), 

1 Encontro Internacional sobre o Uso de Tecnologias da 
Informação por Crianças e Adolescentes/Jovens Adultos8. 

Trata-se de um evento que acontece todos os anos justamente 
para debater questões relacionadas com o uso das TICs pelas 

crianças e pelos adolescentes nas mais variadas vertentes 
com ênfase na educação. Na apresentação daquele encontro, 
os promotores chamavam a atenção para os seguintes pontos, 

que vale a pena citar: 

Usada com respeito e cuidado, as tecnologias da informação 
e comunicação (TIC) podem oferecer aos jovens uma 
perspectiva mais abrangente do mundo à volta. Mas existem 
riscos à saúde, quando se extrapolam os limites entre o real e 

virtual, entre o público e o privado, entre a intimidade e o 

isolamento com a distorção dos fatos, de dados ou das imagens 
"reais". A repercussão do uso excessivo ou inadequado destas 
tecnologias tem provocado efeitos no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes tanto na saúde corporal como mental 
e comportamental, inclusive influenciando nos estilos de vida 
e nos relacionamentos sociais e sexuais. Computadores nas 
escolas e universidades sem treinamento prévio dos professores 

7 	"EI Foro Generaciones Interactivas es una organización sin 
ânimo de lucro integrada por profesionales de múltíples âmbitos 
(académico, docente, empresarial...) y nacionalidades cuya 
misión es promover un uso de la tecnología que haga majores a 
las personas. Fue fundado en diciembre de 2008 por Telefónica. 
la Universidad de Navarra y la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI)." Para mais detalhes sobre suas frentes 
de atuação, consultar: www.forogeneracionesintercativas.org  

8 	Para mais informações, consultar http://www.essemundodigital.com. 
br/index.htmi. 
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podem significar avanço ou perigo à vista, assim como nas 

lan-houses ou mesmo na sala de qualquer família que nem sabe 
do que acontece no dia a dia de seus filhos. 

Em relação às contribuições individuais de estudiosos, 
trazemos a seguir, dentre inúmeros outros, das mais diversas 
áreas de conhecimento, que têm se dedicado a essa temática, 
as percepções de alguns autores contemporâneos que, de 
passagem pelo Brasil em 2012, deram entrevistas à mídia 
impressa e televisiva sobre os efeitos da internet na formação 
infantil e no espaço social e familiar. 

Michael Rich, professor do Centro de Nlídia e Saúde Infantil da 
Universidade Harvard, que participou como conferencista do 
mencionado evento da Uerj, é considerado um dos maiores 
especialistas americanos nas interações de crianças com 
mídias diversas9. Em entrevista à Folha de S. Paulo, no dia 23 
de abril de 2012 (Canónico, 2012), ele tratou do assunto de 
forma muito interessante, fazendo o seguinte diagnóstico: 

Atordoados com um desenvolvimento tecnológico que não 
conseguem acompanhar na mesma velocidade que seus 
filhos, os pais vêm se abstendo de prepará-los para o universo 
digital, deixando-os expostos a riscos. Os pais precisam engolir 
seu orgulho e se tornar aprendizes dos filhos na parte técnica, 
para que possam ser seus professores na parte humana. 

Reproduzimos aqui três trechos da entrevista de Rich que se 
referem de perto à temática deste nosso texto: 

Canónico - As crianças estão sendo apresentadas à tecnologia 
cada vez mais cedo. Isso é ruim? 

Rich - Não, mas também não é bom. O problema é que os 
pais dão essas ferramentas para as crianças não porque elas 
precisem ou saibam usar, mas por causa da pressão social e 
das próprias crianças. Os filhos dizem "eu quero um lphone 

9 	Pai de quatro filhos, Rich possui um site, cmch.typepad.com/ 
mediatrician, no qual tira dúvidas dos pais. 
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porque todos os meus amigos têm um". Assim como você 
pensa em quando deve mostrar para uma criança o que é 
uma serra elétrica, deveria considerar quando e como vão 
apresentar a televisão, a internet, os celulares. 

Canónico - Como eles podem se envolver na vida digital de seus 
filhos e até que ponto devem fazê-lo? 

Rich - Os pais precisam se envolver com a vida digital de seus 
filhos tanto quanto se envolvem com a vida fora da rede. Um 
pai não deixaria o filho ir a uma festa em uma casa na qual não 
sabe se vai haver bebida, drogas, armas. Do mesmo modo, 
não deveria deixar o filho desacompanhado na internet. Como 
os pais não se sentem confortáveis na internet como seus 
filhos, os egos atrapalham. Eles precisam se permitir serem 
os aprendizes. Precisam sentar e jogar videogame com eles, 
aprender a parte técnica e, aproveitando essa posição de 
vulnerabilidade, discutir outros temas. 

Canónico - Em sua palestra, o Sr, disse que os pais não deixam 
que as crianças fiquem entediadas, e que isso é ruim. Por quê? 

Rich - O cérebro humano busca novidades, sentir e 
experimentar novas coisas. O problema é que, se formos 
constantemente estimulados pela televisão, pelos videogames 
e pela internet, nunca aprenderemos a ser reflexivos, criativos, 
a buscar a novidade dentro de nós. É preciso tédio para chegar 
lá. Sair de casa também funciona. A natureza é um grande 
estimulante. 

Derrick de Kerckhovo, pesquisador canadense e expoente de 
renome internacional em TlCs, em entrevista a Vinícius Pereira 
(2009, p. 245-249), na edição brasileira do seu livro A pele da 
cultura (De Kerckhove, 2009), ao ser perguntado sobre o que 
diria aos pais que estão educando os filhos hoje, afirma: 

Este é um enorme desafio da educação. Nias é difícil encontrar 
os professores que treinarão os seus pupilos para o uso crítico 
da web. ( ... ) A única forma de um pai intervir eficientemente 
com os filhos or-line é partilhar a experiência com eles 
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sempre que possível, mostrando, através do exemplo, os usos 
apropriados dos meios, e dando um passo para trás para ver 

quadro todo. 

A propósito da necessidade de os pais participarem da vida 
digital dos seus filhos e de até jogarem videogames junto com 

eles, aconteceu, na Espanha, o colóquio EI ocio digital infantil 
en familia', organizado em 24 de abril de 2012 pelo Instituto 
Nlicropolix de Estudios de Ocio Educativo Infantil, com o 
objetivo de discutir de forma aprofundada a introdução segura 
e responsável das novas tecnologias no espaço de ócio/lazer 
familiar. 

Outra contribuição significativa em curso é de Sherry Turkle, 

psicóloga, escritora e professora do Massachusetts Institute 
of Technology. Seus estudos se baseiam na análise de como a 
internet está moldando um novo comportamento da sociedade. 

Em 2011, lançou o livro Alone together: why we expect more 
from techno/ogyand/ess from each other10 . Essa obra é fruto de 

uma pesquisa de quinze anos sobre comportamento humano 
e web, para a qual ela ouviu 450 pessoas, está sendo objeto 
de discussões com grande repercussão internacional. Ela 
esteve no Brasil como convidada da Expogestão 201111, tendo 
concedido várias entrevistas aos meios de comunicação, com 
destaque para o programa Espaço Aberto Ciência & Tecnologia 
da Globo News e para o site da revista Veja, A jornalista Renata 
Honorato (2011) fez um relato sobre a entrevista dada à Veja, 

do qual reproduzimos algumas passagens significativas: 

Sherry aponta a diluição no ambiente virtual de aspectos 
fundamentais das relações sociais no mundo físico. Quando 
desempenhamos um papel na vida real contamos com o tom 
da nossa voz, com a tensão de nossos músculos e com o 
movimento do nosso corpo para nos comunicar. Aprendemos a 
interpretar esses sinais', diz. "Isso não é irrelevante e não pode 
ser substituído por linhas postadas no mural do Facebook. 

10 	Juntos sozinhos: por que esperamos mais da tecnologia e menos 
de cada um de nós. 

o 
11 	Evento do conselho Federal de Administração, que nesta sua nona 

- 	 edição se realizou em Joinville (SC) de 07 a 10 de junho de 2011. 
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Dos relatos que colheu, a pesquisadora americana aponta 

que o deslumbramento com a tecnologia pode empobrecer 
também o relacionamento familiar. "Os pais têm sido acusados 

de adotarem o mesmo comportamento que repudiam em 
seus filhos", afirma. "Eles estão acessando a internet na mesa 

do jantar, estão enviando SMS enquanto dirigem e não largam 
smartphone nem mesmo enquanto brincam com as crianças 

no playground". 

"Preferimos escrever a falar" é a frase definidora das 
preocupações de Sherry. Tem sido brand ida em toda entrevista 

concedida ou artigo publicado. A revista Veja, ela exemplifica 
bordão apontando certo gosto pelas desculpas virtuais. 

Segundo ela, o ato de pedir desculpas por SMS, e-mail ou 
recados em redes sociais nos livra de testemunhar a reação 
do outro. "Os entrevistados me disseram que um pedido de 

desculpas que não dá espaço para você ouvir a dor que causou 
e que não permite ao outro expressar o desapontamento não 
é suficiente", conta. 

O jornalista Tiago Dória (2011), no seu weblog, fez um estudo 
do referido livro de Sherry Turkle e das entrevistas por ela 
concedidas. Também reproduzimos aqui a avaliação que ele 
fez, muito pertinente para a reflexão sobre o tema em pauta: 

Uma das principais conclusões tiradas pela autora - o que mais 
fascina as pessoas com a comunicação via web - é a possibilidade 	70 

de maior controle sobre as conversas, e não a velocidade. 

Com as plataformas de redes sociais, podemos encerrar um 
relacionamento na hora que quisermos, basta dar um "block". 
No e-mail, podemos responder ou descontinuar uma conversa 
quando for mais conveniente. No SMS, temos tempo de 
pensar em uma resposta. Enfim, a web nos deu um controle 
maior sobre a conversação. Detalhe que explica por que 
adolescentes não gostam de receber ligações de telefone por 
voz. Na ligação telefônica, tudo acontece em tempo real, você 
não tem tempo de pensar em respostas ou graduar a emoção. 

181 



Para exemplificar, em entrevista a Turkle, um adolescente de 
dezesseis anos confessou que receber ligações telefônicas 
é muito incômodo, requer uma "espontaniedade além dos 
limites". Você não tem tempo de pensar nas respostas. O 
melhor da comunicação via SMS, e-mail ou mensagens em 
redes sociais está no fato de que ela acontece de acordo com 
o seu ritmo, você tem mais domínio sobre a conversa e muito 
mais sobre o que você diz. 

Por isso, Turkle conclui que, na realidade, o que a web nos 
fornece é proteção. Nós gostamos de conversar, mas desde 
que seja no nosso tempo e a conversa sob o nosso controle. 
O que, cá entre nós, é uma ironia. 

A privacidade on-/ine é motivo de preocupação entre várias 
gerações. Mas, conforme nos mostra Turkle, essa preocupação 
se divide entre a ingenuidade e o ceticismo. 

Os mais jovens acreditam que o Facebook, por exemplo, 
nunca utilizará os seus dados de forma abusiva pelo simples 
motivo de que a plataforma de rede social foi criada e é 
gerenciada por pessoas também jovens - "gente como 
a gente" (há um senso de identidade entre os usuários e 
os criadores do Facebook. Isso ajuda na aceitação da 
rede social). Outros beiram o ceticismo. Acreditam que as 
empresas abusam, mas não há muito que fazer. É como dar 
murro em ponta de faca. Um caminho sem volta. 

70 

Neste ponto, o livro deixa evidente que na web as pessoas antes 
de tudo estão atrás de facilidade. Pouco importa se o Facebook 
tem pouco controle sobre a forma como os nossos dados 
pessoais são usados por terceiros. Enquanto o Facebook fornecer 
facilidade, essas questões ficam em segundo plano. 

Recorrendo mais uma vez à entrevista de Zygmunt Bauman 
a SiNo Boccanera (2011), acrescentamos a todas essas 
ponderações os seguintes aportes: 

Boccanera - Essa nova geração tem sido extensivamente 
exposta, como conversamos antes, a ideia da falta de 
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privacidade, de que a vida das pessoas é exposta, os segredos 

são expostos, o culto às celebridades está em toda parte. As 

pessoas chegam até a impor sua intimidade aos outros. Esse é 

um fenômeno novo. 

Bauman - Elas impõem, mas a prática da exposição pública, 

do "strip-tease espiritual público", podemos dizer, já foi 

internalizada, não é mais imposta. Crianças de oito, dez anos, 

passam várias horas por dia na frente do laptop contando 

tudo sobre elas mesmas a quem quiser ler ou ouvir. Nem 

todos podem ser vistos na TV. Se alguém for visto na TV é 

porque, realmente, é importante. Mas, se não for, pelo menos 

há a possibilidade de ser visto na tela do computador. Talvez 

alguém, por acidente, passeie pela web site, pelo blog. 

Boccanera - Ou pelo seu Facebook... 

Bauman - E escreva, mande um recado. Assim ela se sente 

realmente membro do mundo, não foi deixado para trás, não 

foi excluída. 

Considerações finais: 

Muitas são as reflexões que poderíamos levantar para analisar 

essas constatações destacadas por estudiosos, especialistas, 

jornalistas etc. Diríamos que não são apenas as crianças e os 

jovens que não se dão conta de perceber como suas vidas são 

devastadas ao não avaliarem as consequências de exposições 

privadas sem limites nas redes sociais. Isso acontece muito 

também com pessoas adultas. Basta acompanhar os processos 

de seleção de empregos, onde os perfis dos candidatos são 
muitas vezes previamente construídos a partir do que já 

escreveram nas redes sociais, bem como o noticiário midiático 

diário sobre fatos constantes que acontecem nesse contexto. 

De tudo o que expusemos, a mensagem que queremos 
deixar é que, para refletir sobre os impactos da comunicação 

moderna na família, primeiro devemos colocar na centralidade 

dos debates 'as pessoas". Não como sujeitos passivos e 
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deslumbrados com as façanhas das novas tecnologias e o 
poder das mídias sociais, mas como seres pensantes e críticos, 

vislumbrando o que está nos bastidores de toda a indústria 
digital, nesse contexto de transitoriedade e de incertezas que 
caracterizam a sociedade contemporânea. 

Referências 
ALVAREZ, Jesús Timoteo. Gestão do poder diluído: a 
construção da sociedade mediática (1989-2004). Lisboa: 

Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2004. 

BOCCANERA, Sílio. Sociedade do consumo e do crédito 
não funciona mais. Entrevista com Zygmunt Bauman, em 
27/01/2012. Disponível em: http://www.conjur.com.br/ 2012-jan-
27/ideias-milenio-zygmunt-bauman-sociologo-polones. Acesso 
em: 22 mar. 2013. 

BRETAS, Beatriz. Remixagens cotidianas: o valor das pessoas 
comuns nas redes sociais. In: OLIVEIRA, Ivone de Lourdes: 
MARCHIORI, Marlene (Orgs). Redes sociais, comunicação, 
organizações. São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2012. 
p.49-65. 

CANÓNICO, Marco Aurélio. Pais precisam se envolver com 
a vida de seus filhos na internet. Entrevista com Michael 
Rich. Folha de S.Paulo, 23/04/2012. Disponível em: <http:// 

www1.fo1ha.uo1.com.br/fsp/mund0/38  765-pais-precisam - 
se-envolver-com-a-vida-de-seus-filhos - na - internet. s html>. 
Acesso em 13 mar. 2013. 

CASTELLS, Manuel. Comunicacián y poder. Madri: Alianza 
Editorial, 2009. 

DE KERCKHOVE, Derrick. A pele da cultura. São Paulo: 
Annablume, 2009. 

Dl FELICE, Massimo. Auréola digital: a crise dos pontos de vista 
centrais e o fim do direito exclusivo da edição das informações. 

In: OLIVEIRA, Ivone de Lourdes; MARCHIORI, Marlene (Org.). 

184 



Redes sociais, comunicação, organizações. São Caetano do 
Sul, SP: Difusão Editora, 2012. p.147-166. 

Das tecnologias da democracia para as tecnologias 
da colaboração. ln: Dl FELICE, Massimo. Do público para as 

redes: a comunicação digital e as novas formas de participação 

social. São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2008, p. 17-62. 

DÓRIA, Tiago. Esperamos mais das tecnologias do que das 
pessoas? Disponível em: <http://www.tiagodoria.com.br/ 

co 1 u n a/2 011/03/15/esperamos - mais -d a s-tec no 1 og ias - do-que-
das-pessoas/>. Acesso em: 25 mar. 2013. 

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2002. 

HONORATO, Renata. Nós que nos plugávamos tanto. 10/04/2011. 
Disponível em: <http://vejaabril.com.br/noticia/vida-digital/nos-que-
nos-plugavamos-tanto>. Acesso em 25 mar. 2013. 

ISLAS, Octavio. La sociedad de la ubicuidad, los prosumidores 
y un modelo de comunicacián .Revista Latinoamericana de 
Ciencias de la Comunicación, Alaic, São Paulo, a. IV, n.7, p. 68-
77,.jul./dez. 2007. 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2.ed. São Paulo: 

Aleph, 2009. 

KEEN, Andrew. O culto do amador: como blogs, myspace, 

youtube e a pirataria digital estão distriindo a nossa economia, 

cultura e valores. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2009. 

MENOU, Michel J. Impacto da internet: algumas 
questões 	co n ceitu a is 	e 	metodológicas, 
ou como acertar um alvo em movimento atrás da cortina de 
fumaça. Data Grama Zero - Revista de Ciência da Informação, 

n. zero, dez. 99. Disponível em: <www.dgz. org.br/dez99/  

Art_06.htm>.. Acesso em: 31 maio 2012. 

OROZCO, Guilhermo. La investigación de las das 
audiencias:"viejas y nuevas". Revista Latinoamericana de 

185 



Ciencias de la Comunicación, Alaic, São Paulo, a. VII, n.13, p. 
12-29,.Iul./dez. 2010. 

PEREIRA, Vinicius A. Entrevista com Derrick de Kerckhove. 
In: DE KERCKHOVE, Derrick. A pele da cultura: investigando 
a nova realidade eletrônica. São Paulo: Annablume, 2009. p. 
245-249. 

TURKLE, Sherry. Alone together: why we expect more from 
technology and less from each other, Nova York: Basic Books, 
2011. 

186 



vml 
 4,A , IA 

Coriolano Aurélio de Almeida Camargo 



O fenômeno da internet é, sem dúvida, algo de muito positivo, 
uma vez que nos abre as portas da informação global, de 
uma forma que não sonharíamos a alguns anos atrás. Poder 
ler a maioria dos jornais do mundo tocando apenas algumas 
teclas; ter acesso a um sem número de enciclopédias; ou 
simplesmente ver que filmes estão nos cinemas, são uma 
parte ínfima da vastidão de temas e materiais que se podem 
conseguir na internet. No entanto, quando uma porta como 
esta, se abre, é natural que algumas coisas negativas por ela 
entrem. E se algumas delas não terão uma importância por aí 
além, outras requerem alguns cuidados por parte de pais e 
educadores. 

Os sites de relacionamento, por exemplo, estão cada vez mais 
populares entre as pessoas, principalmente entre as crianças e 
os jovens. No Brasil, 70% das crianças/adolescentes têm perfil 
próprio nas redes sociais, sendo que o uso é intenso mesmo 
entre as crianças com menos de 13 anos (dos atuais 80 milhões 
de usuários de Internet no Brasil, 12% têm entre 6 a 14 anos, 
segundo dados da ComScore/2010), realizada pela primeira 
vez em 2012. 

A tarefa de selecionar o que pode ou não ser perigoso e/ou 
ilegal na internet, nem sempre é uma tarefa fácil, e por isso, as 
conversas constantes dos pais com os filhos é extremamente 
importante. Vale lembrar que nosso Código Civil, em seu artigo 
932, incisos 1 e IV trata sobre a responsabilidade dos pais e da 
escola, nas reparações cíveis de danos causados por menores 
a outros por meio da internet. 

Em 2008, por exemplo, a Justiça de Rondônia condenou 
pais de menores que criaram uma comunidade, em site de 
relacionamento, para ridicularizar um professor da escola 
onde os adolescentes estudavam. Após investigações, foi 
possível chegar aos nomes dos responsáveis pela criação da 
comunidade. Na decisão judicial, foi considerado que: "incumbe 
aos pais, por dever legal de vigilância, a responsabilidade 
pelos ilícitos cometidos por filhos incapazes sob sua guarda". 

o 
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Na mesma sorte, em 2009, o Tribunal Regional Federal da 4 
Região condenou uma Universidade a pagar indenização a 
uma aluna, que teve seu nome cadastrado, sem autorização, 
em um site de encontros com "garotas de programa". Após 
ser apurado que esse ato foi feito dentro de um laboratório 
da Universidade, por um funcionário, a juíza entendeu que a 
responsabilidade era da instituição de ensino. (Fonte - TFR 4 
Região) 

As necessidades são bilaterais, os pais precisam entender que 
respeitar a privacïdade dos filhos não pode ser sinônimo de 
ausência de supervisão e de vigilância, o que deve ser feito 
em consonância com o respeito aos valores da própria família. 
Por outro lado, é essencial que os filhos saibam que seus 
pais possuem conhecimento do que ocorre na Internet e que 
podem, neles, confiar, sem que sofram qualquer agressão no 
meio virtual. 

As situações são as mesmas no mundo real e no mundo virtual, 
sendo necessário cuidado, atenção, respeito e malícia. Desta 
forma, pais, crianças /jovens e instituições de ensino podem 
aproveitar com segurança todas as vantagens tecnológicas 
trazidas por estes novos tempos. 
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Wi!ma Maria Sampaio Lima 
Supervisora pedagógica, professora universitária e escritora 
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Começarei com um lugar comum: estamos vivendo um mundo 
em mudança. A educação escolar, que tem como objetivo final, 
formar os membros que continuarão a história da sociedade, 
tem-se visto diante da necessidade de repensar-se, apesar de 
sua tendência ao conservadorismo, próprio das instituições: 
Que mundo (ou mundos) viveremos nos próximos vinte ou 
trinta anos? Que sujeitos poderão transitar por esse mundo (ou 
mundos) e intervir nele de forma construtiva? Como podemos 
preparar esses mundos e esses sujeitos? 

As respostas, na escola, vêm expressas em seu curriculo, 
conjunto de objetivos e valores, experiências educativas, 
recursos materiais e humanos que serão movimentados 
para a educação dos alunos que adentrarem seus muros. 
Como não há certezas sobre quais serão as transformações 
produzidas pela globalização, pelas quantidades crescentes 
de informação, pela hegemonia cada vez maior da ciência e 
tecnologia, pelo choque de civilização, próprios dos momentos 
que vivemos, os adultos da escola, assim como os adultos 
de outros espaços da sociedade, precisam assumir que lhes 
cabe levantar os primeiros contornos dessas transformações 
e arriscar o desenho de uma sociedade que seja melhor para 
todos. 

Os currículos são mapas que orientam, entre outros aspectos, 
a comunicação que se estabelece na escola, entre adultos e 
adultos, entre adultos e alunos, entre alunos e alunos, entre 
os membros da escola e os que estão em grupos fora dela. 
Entendemos comunicação como um processo que ocorre 
quando um emissor ou codificador emite uma mensagem 
ou sinal a um receptor ou decodificador, por meio de um 
meio, canal ou chamada. Supõe não apenas a emissão da 
mensagem, mas a interpretação da mesma por parte do 
receptor, que pode ser influenciada por diferentes tipos de 
barreiras, que teoricamente chamamos ruidos. Temos, nesse 
processo, no mínimo, dois sujeitos entrando em contato, 
com suas identidades diferenciadas, o que deve nos deixar 
claro que não há comunicação real sem ruído, pois não é 
possível a correspondência biunívoca entre os conceitos que 
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emissor constrói ao codificar sua mensagem e os que o 
receptor constrói ao decodificá-la. Subjetividades diferentes 
interagem, mediadas por um canal, em torno de um objeto, 
uma mensagem. Quem são esses sujeitos, que canais serão 
usados, que mensagens são necessárias para veiculação são 
alguns dos elementos a serem pensados na elaboração dos 
currículos das escolas. 

Comecemos pensando nos sujeitos, que reduziremos 
teoricamente a dois papéis: o adulto (que chamaremos 
professor) e a criança/o lovem (que caracterizaremos como 

aluno). Para pensar um pouco sobre a comunicação entre 
sujeitos complexos, utilizemos Alice no País das Maravilhas, de 
Lewis Carroll. 

Alice é um exemplo de texto nonsense, construído por seu 
autor, que era um professor inglês de matemática e lógica, 
para entreter e explorar a imaginação de três meninas de uma 
mesma família, com quem costumava passear. Os eventos 
da história foram construídos em diferentes momentos de 
diversos passeios, observando a reação de suas pequenas 
ouvintes, e o autor foi utilizando o que as meninas e ele viviam 
como matéria-prima para organizar uma viagem ao interior 
da terra, primeiro nome que escolheu para sua obra. As 
aulas que construímos na escola também são narrativas que, 
necessariamente, incluem, em sua construção, as experiências 
que vão sendo vividas por alunos e professor a cada momento. 

(o 

A pedido de Alice Liddell, a menina heroína de sua história, 
Carroll organizou o texto oral como texto escrito, com cortes 
e acréscimos ao original, para ser lido por diferentes pessoas 

8 	que não as envolvidas nos encontros com as meninas. Fez um 
primeiro exemplar a mão, com ilustrações próprias e deu de 
presente a Alice. Mais tarde, refez o texto para publicá-lo a 
pedido de amigos e passou a eliminar o que pudesse apontar 
para qualquer ligação pessoal com sua musa inspiradora. Para 
sua comunicação com o aluno, o professor traz sua experiência 
de vida e de profissional para construir experiências que 
levem o aluno a aprender. Para cada aluno e cada momento 
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de interação, vai editando o que a instituição, por meio do 
currículo, apresenta como conteúdo sobre o qual se debruçar 
durante o processo. O que se vê é a reconstrução diária do 
conhecimento tanto pelo professor que o apresenta quanto 
pelo aluno que o decodifica, embora a aparência, para quem 
está de fora e mesmo para os envolvidos, seja de que é o 
1iIIInhS 

Construímos várias narrativas ao longo de nosso trabalho 
como professores. Essas narrativas se tornam aprendizagem 
quando, segundo Alicia Fernández, mantemos a escola como 
espaço que potencializa o pensamento, construindo, junto com 
a aprendizagem, a atenção. Para que o aluno possa entender 
e atender ao mundo que o chama e é centro das narrativas 
nas aulas, é preciso que ele também entenda e atenda a seus 
pensares e sentires. As narrativas escolares precisam ter foco, 
mas foco não é sinônimo de atenção, nem se consegue quando 
se pede que os alunos parem tudo que estão fazendo, fiquem 
imóveis e de olhos fixos no professor. 

A potência atencional e a aprendizagem têm na alegria seu 
ponto de partida. Alegria, segundo a autora argentina, 
disposição para o encontro com o imprevisto", ou seja, "distrair-
se do previsto, do imposto e da dificuldade, para atender a 
possibilidade". É preciso estar "suficientemente distraído" para 
ser surpreendido e é preciso estar "suficientemente atento" 
para não perder nenhuma possibilidade de ser surpreendido. 
As irmãs Liddell mantinham-se atentas às narrativas de Lewis 
Carroll porque o professor inglês criou para elas um espaço 
de se surpreender. As aulas a que os alunos têm comparecido 
nos mais diversos tipos de escolas que temos hoje garantem 
que o aluno possa deixar de lado o que é esperado, repetido, 
rotineiro, distrair-se do que já conhece, para descobrir a alegria 
do novo, do inesperado, da construção pessoal? 

Alegria, para Fernández, é comover-se, mover-se junto, o que 
envolve também ficar triste com perdas, injustiças e problemas 
sociais. O espaço escolar precisa ser pensado como espaço 
para que os alunos possam expressar suas alegrias, medos e 
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tristezas. Parece à autora que não estão encontrando esses 

espaços, o que tem levado ao quadro de aumento dos casos 
de síndrome do pânico e depressões no momento atual. Junto 
a elas, crescem a desatenção e hiperatividade nas escolas, 

resultantes da deterioração das brincadeiras espontâneas e de 
ações de professores que banalizam a dor, não se importam 

com a fragmentação e seus efeitos nas crianças, deixam que o 
excesso característico da sociedade contemporânea penetre 
sua sala de aula ou deixam que se instale o tédio pela falta do 
maravilhar-se no seu fazer cotidiano e do aluno. 

Lewis Carroll levou suas amiguinhas ao Pais das Maravilhas. 
Temos um verbo em língua portuguesa, apresentado como 
sinônimo de olhar - mirar. Esse verbo tem origem no latim 
mirari, que tem, entre os seus significados, maravilhar-se, ficar 
curioso. Quando um professor pede que os alunos parem e 

olhem para ele, precisa ter certeza de que vai levá-los não 

a olhar, que não produz sentidos, e sim a mirar, a deparar-
se com o novo. Por outro lado, o mundo em que as crianças 
vivem as expõe cada vez mais a imagens e mensagens visuais, 
de forma vertiginosa e simultânea, exigindo que construam 
fluidez, flutuação e amplitude de olhar, de modo a conseguirem 
prestar atenção e aprender. É no espaço de continuidade e 

descontinuidade, de atenção e distração que aprendemos e o 
professor precisa criar esse ritmo em suas aulas se quiser que 
seus alunos aprendam. 

Voltando ao enredo de Alice, vemos que começa com um 
ruído entre personagens de idades diferentes a partir de um 
objeto: 

Alice estava começando a ficar muito cansada de estarsentada 
ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer: uma vez ou duas 
ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia 
figuras ou diálogos nele e "para que serve um livro", pensou 
Alice, "sem figuras nem diálogos?" 

Alice, imagem do aluno contemporâneo, quer o livro com 
gravuras e diálogos - os espaços de imagens, sons e os de 
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redes sociais que povoam seu cotidiano - e o professor, 
baseado na cultura transmissiva do livro, principalmente o 
didático, geralmente não transita por outros tipos de espaços 

de aprendizagem ou pelo menos não com a frequência ou a 
valorização de seu aluno. 

Os alunos mais jovens das escolas de hoje podem fazer parte 

da primeira geração do que se chamou de nativos digitais. 
Podem fazer parte, porque nem todos os alunos que fazem 

uso de tecnologias o fazem com desenvoltura e competência, 
que é uma característica do nativo digital. São considerados 
nativos digitais, de acordo com John Palfrey e Urs Gasser, os 

nascidos depois de 1980 e que possuem acesso e habilidade 
para lidar com o espaço on-/ine. São cerca de um milhão de 
pessoas que podem ser consideradas parte dessa geração, 

portanto não se pode, ainda, dizer que vivemos uma nova 
sociedade de nativos digitais. Com  os nativos digitais, 
convivem os colonizadores digitais, que viveram o mundo 
analógico e que ajudam a moldar o ambiente digital; os 
imigrantes digitais, que estão pouco familiarizados com esse 

ambiente, transitando pouco por ele e, na maioria das vezes, 
alertando para seus perigos. Também há os excluídos digitais, 
nova forma de exclusão social. 

As salas de aula apresentam muitos nativos digitais, descritos 
por Palfrey e Gasser como os que passam muito tempo 
usando as diversas tecnologias e apresentam domínio delas; 
não distinguem o on-/ine e o off-line, mas o percebem como 

espaço único em que podem expor diferentes representações 
de si mesmos; tendem a ser multitarefas; expressam-se e 
relacionam-se por meio de tecnologias; usam as tecnologias 
para acesso e criação de conhecimento e como forma de 
produção artística. 

A mediação das relações por meio de tecnologia sempre 

esteve presente nas nossas sociedades: a tecnologia da 
escrita e da imprensa que permitiu a produção dos livros, 
dos jornais e das cartas; o rádio, a televisão e o telefone; o 
carro... Entretanto o grau de interação humana mediada pelos 
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blogs, sites, celulares e outros meios é muito diferente hoje. 
As máquinas e outras invenções sempre foram extensões do 

corpo humano, basta ver como nos ligamos aos relógios de 
pulso. Mas estranhamos que os alunos não consigam atuar off-
tine sem terem em mãos seus celulares, pois isso aponta para 
uma situação sobre a qual ainda não conseguimos descrever 
os efeitos a longo prazo. 

As interações em sala de aula já começam a ser mediadas por 
novas tecnologias, como os computadores e tablets, o uso 
de espaços virtuais (como a Internet, os blogs, o MOODLE). 
Mas ainda não se mudou muito do que estava presente 
nos currículos tradicionais e que não respondem mais aos 
desenhos de novos mundos que se precisa construir para que 
os nativos digitais possam atuar como sujeitos completos e 
cidadãos preocupados com o mundo que deixarão para os 
que vierem depois deles. 

Apenas mudar os canais, com a implantação de um computador 
para cada aluno em substituição aos cadernos, a colocação 
de uma lousa digital em cada classe em substituição aos 
quadros de giz, o uso de internet para veicular as mensagens 
em lugar da circulação de mensagens em papel, não muda, 
necessariamente, a comunicação escolar como um processo 
global. Pode, inclusive, gerar mais ruídos, uma vez que os 
alunos têm expectativas e usos muito diferentes para esses 
canais que seus professores usam para atuar tradicionalmente, 
como transmissores de conhecimento. 

A comunicação em sala de aula, como tradução de novos 
currículos, não pode se restringir apenas a uso de tecnologias, 
mas supõe discutir os conteúdos e relações que elas instauram. 
Os currículos estão sendo convocados a incluir, como conteúdo 
de aprendizagem, o próprio mundo digital e as formas como 
os professores podem aprender com os alunos e serem 
companheiros deles na navegação por esse novo mundo. 
Como as diferenças entre o mundo dos professores (da vida 
dividida entre on-tine e off-line) e o mundo dos alunos (o País 
das Maravilhas, em que off-Iine e on-/ine não se diferenciam na 
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construção de suas identidades) vão se ampliando à medida 
que os meios de comunicação digital estão mudando, temos 

diante de nós, professores, uma tarefa complexa. Muitos 
adultos se paralisam com medo dessas diferenças, com 
medo dos perigos desse novo mundo que os alunos estão 
construindo. E os deixam sozinhos nessa construção. 

Vejamos mais um trecho de Alice: 

Então, ela pensava consigo mesma (tão bem quanto era 

possível naquele dia quente que a deixava sonolenta e 
estúpida) se o prazer de fazer um colar de margaridas 

era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher 
as margaridas, quando subitamente um Coelho Branco 

com olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela. 
Não havia nada de muito especial nisso, também Alice não 
achou muito fora do normal ouvir o Coelho dizer para si 
mesmo "Oh puxa! Oh puxa! Eu devo estar muito atrasado!" 
(quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe que deveria ter 
achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural) [ ... ] 

Alice pensava tão bem quanto podia, num dia quente, para 
escolher entre prazeres. Os alunos pensam tão bem quanto 
lhes é possível diante de todas as propostas de experimentar 

lazer ou criar identidades (enfeitar-se com margaridas ou 
gerar um avatar em um espaço virtual) e enxergam como 
natural a mescla entre o mundo real (o coelho branco de olhos 
rosados) e o virtual (o coelho de colete e relógio) em seu 
cotidiano. E, por considerar esse mundo híbrido como natural, 
entregam-se a viver nele com uma confiança em pessoas que 
não conhecem em dimensão muito maior do que ocorria na 
infância de seus professores, em que, certamente, ouviram dos 
mais velhos, como Alice, que não se deve falar com estranhos 
e se deve desconfiar do que eles nos oferecem. 

O aluno, como Alice, entra sozinho no País das Maravilhas, 
uma vez que a irmã mais velha está muito ocupada em seu 
próprio mundo, o do livro (em que sabe onde começa e onde 
acaba e que está demarcado pelos limites da capa), como 
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um grande número de professores também está, e começa a 
experimentar os riscos dessa aventura. Alice fica grande e fica 
pequena ao consumir os produtos desse país, ou seja, pode 
mudar sua identidade e os outros também podem indicar 
novas identidades a ela, a ponto de, em certo momento, não 
conseguir responder à lagarta uma simples pergunta: Quem é 
você? 

Pesquisas indicam que muitos alunos ficam mais tempo 
no mundo digital porque, nas comunidades reais, como a 
escola, não encontram espaço para expor suas identidades. 
Alice chora e quase se afoga em suas próprias lágrimas, sem 
ajuda das personagens que a acompanham. Tem de contar 
com seus próprios recursos para lidar com os consumos dos 
objetos diferenciados do País das Maravilhas, com a tirania da 
rainha e com os riscos à sua própria vida. Sai-se bem, mas é 
preciso lembrar que, no livro de Carroll, não viveu, realmente, 
as aventuras, pois acorda de um sonho. 

Ao contrário, o aluno está realmente vivendo esse novo 
mundo. Deixa rastros de si em diferentes espaços e outros vão 
criando dossiês sobre ele, ao longo de sua vida, cujos dados, 
apesar de políticas de privacidade, podem ser quebrados 
pelos grupos que os mantêm quando lhes aprouver. Corre 
riscos de segurança porque precisa decidir sobre o que, como 
e a quem revelar suas informações pessoais, baseando-se na 
avaliação das possíveis compensações que terá em troca dos 
riscos que corre. Enfrenta o ritual de fazer amizade, criando 
redes de amigos, sabendo que é mais amigo aquele que 
mais conhece sua intimidade. Está tão exposto aos riscos da 
relação com desconhecidos como em outros tempos, mas 
está mais exposto à efemeridade das relações que vão sendo 
construídas. É criador de perfis pessoais, postando imagens 
e sons, escrevendo em blogs ou enviando torpedos e twitts, 
remixando músicas e filmes, sampleando, escrevendo em sites 
de fan fiction, colaborando com a Wikipédia. São obras criadas 
a partir de outras, muitas delas protegidas por direitos autorais, 
algumas vezes violados pela pirataria. Lida com informações 
que podem ter qualidade e verdade e com incorreções factuais, 
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o que não é novidade. Não se pode afirmar como fazem muitos 
adultos, que a produção digital tem qualidade inferior à da 
produção em livros, apenas tem forma diferente de produção. 
A necessidade de validação da verdade das informações 
continua sendo necessária, mas muitos nativos digitais não 
se preocupam com esse procedimento ou, como no caso das 
crianças, não construíram recursos para fazer essa avaliação. 
Além disso, a informação é excessiva. O ser humano tem limites 
cognitivos quanto à quantidade de informação que pode 
processar. Os nativos digitais estão experimentando formas de 
lidar com essa distância enorme entre o que podem apreender 
das informações e o volume de sua produção, mas há o risco 
de que usem filtros de informação que só lhes tragam aquelas 
com as quais concordam. Também já começam a aparecer 
problemas ligados à sobrecarga informacional, como o vício 
da internet, a síndrome da fadiga da informação e outras novas 
doenças psicológicas da era digital. Finalmente, os nativos 
digitais aparecem entre os inovadores e empreendedores 
dos novos tempos, transformando os negócios. A tecnologia 
lhes permite produzir efeitos maiores na economia global. 
Costumam trabalhar colaborativamente, tanto na equipe 
quanto com os consumidores. Como consumidores, produzem 
maior feedback para as empresas, ainda que nem sempre 
de forma educada. As tecnologias também ampliaram as 
possibilidades de se engajarem em propostas de ativismo 
social, ambiental etc. 

Essas são algumas características gerais dos alunos que 
estão sentados nas carteiras das escolas hoje. Como gerais, 
desenham seres ideais, não reais. Mas é possível pensar em 
propostas de currículo que atendam melhor a esse novo tipo 
de aluno. 

Retomemos a palavra comunicação, iniciando por sua ligação 
a muner, que tem, entre seus significados: trocar, mudar; 
cargo, ofício: presente que se dá; dever de um magistrado de 
oferecer espetáculo ao povo. Nessa primeira composição de 
significados, o processo envolve uma única mão: da autoridade 
para o outro. A partir desses significados, podemos nos fazer 
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muitas perguntas para mudar os currículos: O que o professor 
quer trocar com seus alunos? O que pretende mudar neles 
e por quê? Que presente é esse que chama de educação? 
Como vem exercendo seu dever de oferecer esse presente 
ou espetáculo de conhecer a seus alunos? E, principalmente, 
quem é esse povo, quem é o aluno a que se dirige o dever do 
professor? 

Exploremos também a combinação entre cum (que indica o 
que é comum, pertencente a todos) + munir, trazendo sentidos 
novos, como: recompensar, gratificar; ser público, acessível. 
Retomando a comunicação professor-aluno, uma relação 
pública; ampliemos nossas perguntas para redesenho dos 
currículos: Que recompensas os alunos recebem por participar 
desse processo? E o professor? Professor e alunos dão o 
mesmo valor a essas recompensas? A comunicação entre eles 
é acessível o suficiente para que se concretize o processo da 
gratificação? Ambos conhecem quais necessidades um do 
outro podem ser atendidas com essa recompensa? 

Finalmente, há autores que relacionam çomunicar a 
communicare, com sentido de: por em comum, compartilhar, 
dividir, partilhar, ter relações com, conversar. Tomando-se 
esses sentidos, perguntemo-nos: Quando estão em aula, 
professor e aluno estão intencionalmente compartilhando algo 
ou o caminho ainda é de mão única? O que compartilham? Há 
conversa, diálogo, ou o monólogo predomina nessa relação 
entre pessoas tão diferentes? 

Para que os alunos possam viver bem no País das Maravilhas 
que se anuncia no futuro, cabe aos adultos organizar o 
currículo, ou seja, os sentidos, as experiências, os meios, as 
pessoas que se envolverão na comum-ação na escola. São os 
adultos que têm a responsabilidade de desenhar o mundo que 
se deseja para a sociedade (esse é o presente que a escola 
precisa apresentar) e os sujeitos que terão capacidade para 
entender esse mundo e recriá-lo para os que se seguirem a 
eles (o presente que os alunos também precisam apresentar). 
Mas o curriculo, ou seja, as experiências da comunicação 
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educadora precisam ter base, hoje, no diálogo, o processo de 
mão dupla entre os sujeitos na construção de recompensas 
para todos. É o adulto que precisa dar o primeiro passo na 
aproximação, que tem mais experiência para entender os 
obstáculos e criar o espaço em que os alunos possam se sentir 
seguros para também quererem interagir e aprender. 

Howard Gardner, em Cinco mentes para o futuro, indica que é 
preciso investir no desenvolvimento de habilidades cognitivas 
necessárias para o indivíduo lidar com o futuro que ainda não 
tem contornos definidos, mas sobre o qual temos algumas 
pistas. Essas habilidades precisam estar bem claras para os 
que estão encarregados de formar e desenvolver indivíduos 
capazes de vencer em qualquer trabalho que escolham, 
de tomar decisões criteriosas sobre questões pessoais e 
profissionais no momento em que vivemos e no futuro de que 
os adultos precisam assumir a direção, em diálogo com seus 
aprendizes. 

As cinco habilidades primordiais que um currículo escolar 
deveria incluir, segundo o autor, seriam: 

mente disciplinada, que é capaz de empregar formas de 
pensamento de uma ou mais disciplinas, profissão ou ofício. 
Implica aplicação diligente, para melhoria permanente, 
durante toda a vida; 

mente sintetizadora, que sabe discriminar e escolher, no 
enorme universo de informações de diferentes fontes, em 
crescente ampliação, as que são cruciais, entendendo, 
avaliando objetivamente e reunindo essas informações 
em conjuntos inteligíveis para si e para os outros. Uma 
habilidade a ser trabalhada desde a infância e aperfeiçoada 
ao longo da vida; 

mente criadora, que apresenta novas ideias, questões, 
soluções, em trabalhos que envolvem uma ou mais 
disciplinas. É uma mente que está sempre à frente do que 
outros homens ou máquinas possam realizar. Envolve, 
geralmente, pequenas produções, mas que produzem 
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mudanças nas práticas pessoais e profissionais e nas 
de outras pessoas. Essa mente já está presente quando 

um aluno vai além das exigências da aula, apresenta 
novas questões, apresenta trabalhos inesperados, mas 
adequados; 

4. mente respeitosa - é a que responde de forma simpática 
e construtiva às diferenças que existem entre os 
indivíduos e grupos, busca entender e trabalhar com os 

que são diferentes de si mesma. Vai além da tolerância 
e do politicamente correto; busca entender e trabalhar 
efetivamente com seus pares, professores e funcionários, 
não importando sua origem. Ttransmite sua confiança nas 
pessoas e age para ser digna de sua confiança, sem ignorar 
suas próprias visões ou aceitar tudo que encontra. Essa 
mente se desenvolve se é construído, desde seu nascimento, 
um ambiente favorável à diferença e se desenvolve com 

modelos apresentados na escola, trabalho e mídia; 

S. mente ética - é capaz de refletir sobre a natureza de seu 

próprio trabalho e sobre as necessidades e deselos  da 
sociedade. Imagina como cumprir propósitos mais amplos 
que os próprios e trabalhar como cidadão generoso para a 
melhoria da vida de todos os seres humanos. Entende seu 
papel, suas obrigações quanto à criação de um mundo em 
que se deseje viver. 

Gardner diz que todos os seres humanos possuem potenciais 
positivos para desenvolver essas habilidades e contamos com 
inúmeros exemplos de pessoas que tornaram realidade essas 
potencialidades. Cabe à educação ajudar mais seres humanos 

8 	R rnnrrpti72r Ç3ççc crzrforÇcticc n Innr,r, rir, ci ic ,ire 
o., 

Enfatiza que ainda não sabemos como fazer uma educação 

que provoque a formação de indivíduos disciplinados, 
sintetizadores, criativos, respeitosos e éticos, mas salienta que 
nossa sobrevivência depende disso. 
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