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500  Congresso Nacional 
e 20  InLernacional no Brasil 

GERAÇÃO Z: FAMÍLIA E 
ESCOLA NA ERA DIGITAL 

Expo Cener Norte - Centro de Conuenções 

SÃO PAULO - SP 

E] MAIO - UINTA-FEIRA 

08h00 - Credenciamento 

09h15 - Sessão Solene de Abertura 
10h00 - Palestra: A Criança e a Família Ante as Telas Digitais: 

Pesquisa da Situação no Brasil e no Mundo 
ProÍ° Dra. Brasilina Passarelli - USP/SP 

11h00 - Interualo para café 
11h30 - Palestra: Visão Crítica da ReaLidade Virtual 

Prof. Dr. Gildásio Mendes - PUC/MS 
12h30— Almoço 
14h00 - Apresentação das Delegações 

14h30 - Palestra: O Impacto das Nouas Tecnologias no CuLtura 
EscoLar e Familiar 
Prof. Dr. José Pacheco - Porto/Portugal 

15h30 - Interualo para café 
16h00 - Palestra: Família, Bioética e Defesa da Vida 

Prof. Dr. Leocir Pessini - Centro Uniuersitário Camiliano - 
São Pauto/SP 

11h00 - Debate entre BrasiLina PassareLti, José Pacheco e 
Leocir Pessini 

18h30 - Missa e Culto Euangélico 

ED MAIO—SEXTA-FEIRA 

PAINEL 1—Coordenadora: Profo  Dra. Regina Célia de Mathis 
08h30 - FamíLia, Escota e Tecnologias do Século XXI 

Dra. Patrícia Konder Lins e Situa - Rio de Janeiro/RJ 
09h10 - Caminhos da Educação na Sociedade Ciuil Organi3ada 

Profo Dra. Patrícia Steward - São Paulo/SP 

09h50 - Caminhos da Educação de Pais e Filhos e o Papel da 
Escota de Pais 
Dr. José Menda Misoel de Sou3a - Belo Hori3onte/MG 

10h30 - Interualo para café 
11h00 - Debates 
12h30—Almoço 
13h30 - Assembleia Geral Ordinária (Associadas da EPB) 
14h00 - Premiação dos ganhadores do Concurso da 500  Congresso 

PAINEL 2— Coordenador: Dr. Nilton Sampaio - Saluadar/BA 
14h30 - Impacto das Transformações Sobre as Relações 

Intrafamiliores 
Prof° Dra. Maria Rita D'Ângela Seixas - São Pauto/SP 

15h10 - Educando para a P03, Solidariedade e Participação 
Dra. Maria Tereo Maldonado - Rio de Janeiro/RJ 

15h50 - Educação e Autonomia: o Uso das TecnoLo9ias peLas 
Organi3ações Sociais Sem Fins Econômicos 
Prof° Dra. Alais ÁuiLa - CeM - São Paulo/SP 

16h30— Interualo para café 
17h00 - Debates 
19h00 - Ato Cultural - poul pourride músicas brasileiras 

Coral da PUC/SP 
19h00 - Confraterni3açõo 

JUNHO—SÁBADO 

09h00 - Palestra: PoLítica para a Juuentude 
Prof. Dr. Antônio José Barbosa - UnB - Brasília/DE 

10h00 - Interualo para café 
10h30— CURSOS CONCOMITANTES DE APERFEIÇOAMENTO 

Família, Tecnologia e Conuiuência Democrática 
Prof. Dr. Humberto Dantas - São Paulo/SP 
Local: Sala Horto Florestal 
Escola e Família: Educando para uma Sociedade PLural 
Prof° Dra. Lídici Weber - Curitiba/PR 
Local: Sala Cantareira 2 
Projeto de Vida e Perspectivas Prossionais no Era DigitaL 
Profo Dra, Sondra BeLti - São Paulo/SP 
Local: Sala Cantareira 3 
Família, Espiritualidade e Valores Éticos 
Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM - Petrópolis/RJ 
Local: Sala Cantareira 4 

S. A Família e as Inouações TecnoLógicas 
Prof. Dr. Célio A lues de Oliueira - Joaçaba/SC 
Local: Sola Cantareira 5 
Pais Analógicos, Filhos Digitais - Como ConciLiar? 
Dr. Djalma Falcão - Saluador/BA 
Local: Sala Cantareira 6 
Família e Neurociância InFLuenciando  Comportamentos 
Prof. Dr. José Luis Caarotto - São Paulo/SP 
Local: Sala Cantareira 7 
Construindo uma Personalidade Eticamente Responsáuel 
Prof° Dra. Branca Ponce - PLIC/SP 
Local: Sala Jardim São Paulo 

12h30 - Almoço 
14h15 - Palestra: A Inituência  dos Pais e Como Fa3er a 

Diferença no Vida dos Filhos 
Dra. Mary Crowley - Presidente da FIEP - Inglaterra 

15h00 - Comunicações dos Delegadas estrangeiros. Intercâmbio 
de experiências de outros países sobre os desalios  das 
inauações tecnológicas 

16h00 - Como Organi3açôes Sociais Podem Anteuer e Construir 
seu Futuro 
Dr. Valmor P. Scheibe— Florianópalis/SC 

16h45 - Summing up do 50° Congresso Nacional e 20  Internacional 
Prof. Dr. P. Edenio Volte - PUC/SP 

17h30 - Satenidade de Encerramento 



EscoLa de Pais do BrasiL  

DIRETORIA EXECUTIVA l')PCiONAi 

Casal Presidente: Darlene e Onlido Alves da Silva 

Casal Vice-presidente: Terezi o lia e Djaima Navarro Falcão 

Diretor Achiii,iistra!i,o: Margarcth e Ronaldo Duarte Dayer 

Di,etor de Doutrina: Luiza e Doarte dos Santos Pereira 

Diretor de Comunicações: Jaquehne e Vaideci Rezende Rodrigues 

Diretor Financeiro e P,ttrituo,tial: Margaretc e Ronaldo Duarte Dayer 

Direto, de Congresso: 'lllereza e Carlos Bianchi Junior 

Diretor de Integração Nacional: Sonia Maria e José Alves da Silva 

Di,: de Relações Pul,licos e Sociais: Regina e Armando Gabricle Filho 

Diretor dc Nor,natização e Apoio cis Seccionais: Therezinha e Djalma Falcão 

CONSELHO DE EDUCADORES 

Casal P,'esi,ieute: Ziipha e ivo Nascimento 

Conselheiros: Helena e César Augusto G. Sigaud, Padre João Edênio 

ValIe, Maria Christina de Souza Campos, Maria Rita e José Carlos 

Seixas, Marylene e Francisco Xavicr Medeiros Vieira, Regina e Ruy 

de Mathis, Verônica e Enéas Cezar Ferreira, Ilhaus e Jean Khater 

Filho, Darlene e Onildo Alves da Silva, Frei Almir Guimarães, 

Sandra e Ricardo Betti, Jane e Valmor Scheibe 

CONSELHO FiSCAL 
T,!ulares: Selma Antonia Gimcncs, José Wanderly Rodrigues, Carlos 

Vieira Brito .5 ijlentes: Natanaci de Faria Junior, Sid ncl Ci menes, 

Efraim Antonio Alves 

CONSELHO CONSULTIVO 

Casal Presidente: Ana Maria e Murlio Martins Silva (Minas 

Gerais). Cons,'llteíros: Jane e Reinaldo Cezimbra (Bahia e Sergipe). 

Iberezinha e Djalnsa Falcão (Alagoas). Maria Helena e Euler de 

Freitas (Distrito Federal), Marinaide e Miguel Rosa dos Santos 

(Goiás, Mato Grosso e Rondônia), Oiney Gaivão (Mato ( ross,, 

do Sul), Ana Maria e Murilo M. da Silva (Minas (ierais), Gilma 

e Edival Alves da Silva (Paraíba), Helena e José Ariston da Silva 

(Paraná), Edileusa e Paulo Fighouio (Pernambuco). Ciaire e ivo 

Pioner (Rio Grande do Sul), Vera Lúcia e Marino Schiochet (Santa 

Catarina), Lii iza Nívea e Doarte dos Santos l'ereira (São Paulo). E 

notE: Darlene e Onildo Alves da Silva (Casal presidente da Diretoria 

Executiva Nacional), Zilpha e ivo Nascimento; Helena e Cesar A. G. 

Sígatmd (Casais ex-presidentes da Diretoria Executiva Nacional). 

DELEGADOS REGiOD.õ)S 

Alagoas e Sergipe )Cinthia e Geraldo José Souza). Bahia t (Maria 

Isabel e José Luiz Imbiriba), Bahia 2 (Maria das Graças e Clomar 

Orrico), Ceará (Maria Zélia e Pompeu C. S Gurgel), Distrito Federal 

(Sônia Maria e José Alves da Silva), Goiás (Shirley e Manoel Sérgio 

de Oliveira- Anápolis e Goianésia, Maria Beatriz e Heivécio 

Bernardes Oliveira - Mineiros e Rio Verde), Mato (',rossc, do Sul 

(Jarina e Wilson de Freitas Matos), Minas Gerais (Maria e Benjamins 

Teixeira Baeta, Sônia e José Geraldo dos Santos, Maria de Fátima 

e Mário Oliveira Braga, Maria do Rosário e João A.), Paraíba 

(Maria Lúcia e Antômno Nunes, Edenia e Marinaldo Elias Batista), 

Paran:i (Helena e José Arislon da Silva, Ruth e Daltro Noernberg), 

Pernambuco ( Edna e Antonio Sérgio Araújo ). Rio ( irandc do Sul 

(Terezinha e Carlos Ronei de Almeida, Irena e João Paulo Peres, 

Ivo e Claire Pionner, Ivanir e Dionisio Monhos, Sueli e Domingos 

Frosi), Santa ( atarina (Inês e Antonio Cláudio Baldisera, Adélia 

e Ivanildo Tadeu C. Ramos, Terezinha e Brani Besen, logrEi e 

Acir Horst, Ana l,ucia e Nilson L. l'amiceri, Iracema e José Alberto 

Wobeto, Iran i e A niarildo Marques), São Paulo (Neuza e Mi Iton H. 

Moreno, Edna e Iran Fernandes dos Santos, Marta e Valdorniro 

Ramos Filho, Maria Aparecida e F,dison Terra, Selma e Sidnei 

Gimenes, Regina e Armando Gabriele, Mathias e Honiero C. Cruz). 

EDITORIAL 
O ano de 2013 reveste-se de especial importância para 

a Escola de Pais do Brasil. Estamos completando 50 

anos de existência, meio século de trabalho voluntário 

ininterrupto, dedicados à família, ao aprimoramento da 

relação pais e filhos, cultivando a cultura do amor e da 

paz para urna sociedade melhor. Assim, é com imensa 

alegria que realizamos o nosso 50° Congresso Nacional 

e 20  Internacional. Nesta publicação queremos registrar 

os temas aos quais nos dedicamos atualmente e, espe-
cialmente, o que pensam os especialistas sobre as ques-

tões que afetam a família de hoje e que estão em debate 

no nosso Congresso. Venha refletir conosco. 

2 GERAÇAOZ 
Eles mudam nosso uniuerso com 

apenas um toque. Conectados, crianças 

e jovens pensam e agem rapidamente, 

são imediatistas, informados e não se 

intimidam com hierarquia, nem com poder 

, NTERNACONAL 
Ação consciente e responsáuet no 

educação dos pais. FIEP atua no 

preparação de pais e mães para garantir 

que seus filhos construam um mundo 

mais justo, saudável, solidário e pacífico 

3 ARTGOS 
Nouos paradigmos do famíLia edo 

escoLa no mundo em rede. Palestrantes 
abordam os desafios que as nouas 

tecnologias traiem ao relacionamento 

e ao aprendiado de pais e filhos 

A ESCOLA DE PAIS DO BRASIL é uma entidade do sociedade ciuil, sem fins econômi-

cos, íarniodo por uotuntórtos, sem ligação com portidos políticos ou credos reLigiosos. 

P
Reuista do Congresso é uma publicação 

- 	 exclusiva do 50' Congresso Nacional e 

III,/\..S./\ DA 	20 Congresso Internacional do Escola 

1 	4 	 de Pois do Brasil, produçida pelo Cosa 
lvi 	 da tmagenl - Consultorio em Comunico- 

Consultre,u e,,: Coman:coção 	çõo. Jornalista Responsável: Lúcia He- 

lena Vieira ISC-00252-JPI. Editora Exe-

cutiva: Toyoro, Cerdoso de Oliseira. PLanejamento Gráfico e editoração: 

Volmor Fritsche (SC-00277-JP). Fotograíia: Minam Zomer. Textos: Tagana 

Cardoso de Otiueiro e Rossano Espegim. As opiniões emitidos nas artigos 

são da inteiro responsabilidade de teus autores. 

RIi\'ISTA 1)1.) COM tCESSO DA ESCOI.A DE PAIS 12013 



DARLENE E ONILDO ALVES DA SILVA 

A REVOLUÇI--1.\,.,/ 
TFUN., ÓGTC.A 

VÁRIOS CAMINHOS ESTÃO SE ABRINDi, 
E CABERÁ A CADA UM DE NÓS FAZER A 
ESCOLHA QUE MELHOR LHE CON VIER 

(i.\-] RLSII)IiN 1 L DA DIRLFORL\ 
IXL(U 1 IVA NACIONAL 

este ano de 2013 estamos come-
morando os 50 anos de existência 

da nossa Escola de Pais do Brasil, 
corno a única ONG neste país a 

festejar seu Jubileu de Ouro, pe-

los serviços prestados preventi-
vamente na orientação familiar, 

tendo como missão "Ajudar pais, futuros pais e 

agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos' 

Sempre procurando acompanhar a evolução 

dos tempos, a Escola de Pais do Brasil, por meio 
do seu Conselho de Educadores, procura levar 
aos associados e participantes, assuntos voltados 

ao crescimento e à boa convivência humana. 
E, para este 50° Congresso Nacional e 2° Con-

gresso Internacional da Escola de Pais do Brasil, 
apresenta como tema: "GERAÇÃO Z: FAMILIA 
E ESCOLA NA ERA DIGITAL' 

No mundo em que vivemos, muito diferente 
do mundo em que viveram nossos pais e nossos 
avós, estamos frente a um oceano de possibili-
dades novas e radicais de mudanças em nossas 
vidas, em face da globalização com suas ferra-
mentas e imaginações. 

A chamada geração "nativos" da era digital, 
quando o telefone celular é a primeira coisa 
que pegamos quando acordamos pela manhã e  

a última que largamos à noite, antes de dormir. 

Com  isso, constatamos que a revolução tecnoló-
gica está apenas começando. 

As tecnologias afetam nosso comportamento 

à medida que as utilizamos: "mudamos nossas 
ferramentas ou então as ferramentas nos moI-

dam' disse Marshall MacLuhan. 
Se quisermos conviver com a tecnologia da 

melhor forma possível, precisamos reconhecer 

que o que importa, acima de tudo, não são os 
dispositivos individuais que utilizamos, mas as 

experiências humanas e o que elas são capazes 
de criar, conforme disse Tom Chatfield. 

Não há dúvida de que vários caminhos se 
abrem no mundo da tecnologia, por isso, caberá 
a cada um de nós fazermos a escolha que melhor 
nos convier, não esquecendo que é da nossa in-

teira responsabilidade traçar o destino que pre-
tendemos viver. 

Com a realização deste grande evento em que 
estaremos celebrando os 50 anos de vida da Es-
cola de Pais, acreditamos que a rica programação 

apresentada trará para todos os benefícios cultu-

rais que nos fará mais humanos e a abertura de 
novas portas, para que a Escola de Pais do Brasil 

continue fazendo o que sempre fez em benefício 
da preparação das famílias brasileiras. 	U 
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FAMÍLIA E 
ESCOLA NA 
ERA DIGITAL 
É HORA DE CONQUISTAR ODADANIA 
NO MUNDO VIRTUAL 

CASA!, I'RFSIDEN! LI A) 

CONSELHO DE EDUCADORES 

Geração Z surgiu com o nas-

cimento da Word Wide Web, 
em 1990. A característica 

dessa geração é zapear. São 

os nativos digitais que mol-

darão o futuro. A Geração Z 

tem muitas possibilidades de 

obter informações nos mais diferentes meios de 
comunicação. Diz-se que é a geração mais bem 

informada de todos os tempos. 
O desafio, porém, é separar o "joio do trigo' 

o que não é fácil, pois é enorme a quantidade de 

possibilidades deste mundo globalizado, complexo 
e veloz que a tecnologia da comunicação trouxe. 

Os jovens hoje utilizam ao mesmo tempo TV, rá-

dio, celulai; internet e todos os novos recursos que 

estão à sua disposição. São multitarefeiros, e têm 

pouca concentração. 
A melhor forma de abordá-los é usando as mi-

dias sociais, onde estão constantemente. Os pais 
e professores devem estar atentos ao desenvolvi-
mento pessoal, pois há deficiências em algumas 

atividades. Podem ajudai; propondo outras ativi-

dades, apresentando novos estímulos, aumentan-
do o repertório de conhecimentos para sair do am-

biente unicamente tecnológico. 
Como as outras gerações, estes jovens podem  

ter problemas na área profissional, pois não acre-

ditam tanto nos estudos formais, e não se mantêm 
muito tempo na mesma empresa, pois estão sem-

pre em busca de novidades. 
Está aí a grande oportunidade de mostrar aos 

jovens o seu papel neste mundo de tantas diferen-

ças. Ajudá-los a conquistar a cidadania digital, que 

se traduz na participação no ambiente virtual com 

identidade, credibilidade, propriedade, autoria. 
EDUCAR NO E PARA O SEC. XXI É O NOS-

SO MAIOR DESAFIO! O que a Família tem a 

fazer? Pode fazer? Deve fazer? E a escola como 
parceira? Tudo isso nós veremos no 50" Congresso 

Nacional e 2" internacional da Escola de Pais do 

Brasil, com o Tema - " Geração Z: Família e Escola 

na Era Digital' 
Todos estes assuntos, abordados ligeiramen-

te, serão apresentados por conferencistas espe-

cializados, convidados pelo Conselho de Educa-
dores da Escola de Pais do Brasil e que trarão, 
com certeza, o que de mais atual existe em Edu-
cação, Cultura, Ciência e Cidadania. Estamos 
esperando com grande alegria o Congresso do 

Jubileu da EPB, para festejarmos os 50 anos de 

um trabalho constante de estudos, dedicação e 
atualização de todos os participantes dessa va-

lorosa Escola de Pais. 

RI\'lSIÁ 1))) C( )N( RESSO DA ESCOlA 1)1) 'AIS 12013 	 5 
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ANA MARIA E MURILO MARTINS DA SILVA 

NOS NA 
ESCOLA DE PAIS 

UREMOS REVERENCIAR TAMBÉM OS 
NOVOS CASAIS, UE CONTINUARÃO 
ESTA CAMINHADA DE SUCESSO 

CASAL PRESII)ENTE 1)0 CONSELHO CONSULTIVO DA 
ESCOLA DE PAIS DO BRASIL 

F
oi no ano de 1984, em Brasília, que 
tivemos a felicidade de conhecer a 

Escola de Pais do Brasil, participando 

de um Círculo de Debates, dirigido 

pelo casal Fanny e Dr Wilson Valente. 
Após o encerramento, fomos convi-

dados a participar do então chama- 

Agora o momento é outro. Estamos comemo-

rando o maior acontecimento da nossa Escola de 

Pais: o seu cinquentenário de criação. Este é um 

fato que jamais poderá ser apagado da memória, 
porque fazemos parte desta história de dedicação, 

satisfação e amor ao próximo. Quantas famílias 

brasileiras já foram beneficiadas com o trabalho da 
do Curso de Liderança. Aí passamos a entender o EPB durante todo esse tempo! 

real significado da Escola de Pais, sua história, seus 
objetivos e suas aspirações. Foi gratificante a nossa 
participação em um movimento que nos ajudou a 
entender melhor nossos filhos adolescentes. 

Nos Círculos que coordenamos, percebemos 
também a dificuldade dos pais com as questões 

educacionais. Ao mesmo tempo, sentimos o quan-
to é gratificante podermos contribuir na melhora 

do relacionamento familiar. Nesta oportunidade, 
rendemos as nossas homenagens aos nossos "pa-
drinhos" e amigos Fanny e Dr Wilson Valente. 

Anos depois, transferimos nossa residência 
para Belo Horizonte e nos associamos à seccional 
da cidade. Mais amizades e novas conquistas e 
conhecimentos adquirimos. Hoje, com o maior 

orgulho e satisfação, e apoiados por nobres ami-
gos da Escola de Pais, exercemos o honroso cargo 
de Presidente do Conselho Consultivo e Repre-
sentante Nacional no Estado de Minas Gerais. 

Mas não é só o encadeamento de fatos e datas 

que fizeram a sua história. A riqueza maior gerada 
ao longo desses anos foi o trabalho e a abnegação 

dos que fizeram parte da sua criação e que a condu-
ziram até aqui. Hoje sabemos que é possível alçar 

outros sucessos mais. Os desafios surgem a cada 
instante e estamos prontos, respondendo com en-
tusiasmo, comprometimento e participação. 

A comemoração deste cinquentenário quer 
reverenciar também, os novos casais que darão 
continuidade a esta caminhada de sucesso, espe-
lhando-se nos ilustres casais que aqui deixaram 
as suas marcas e naqueles que ainda permane-
cem entre nós. 

Acreditamos que esses novos colaboradores, 
com criatividade, empenho e envolvimento, leva-
rão a EPB a outros memoráveis 50 anos e a uma 

posição ainda mais destacada no ranking das enti-
dades voltadas à FAMÍLIA. 0 

REViStA DO CONGRESSO DA ESCOLA DE PAIS 12013 
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Escola de Pais do Brasil 
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EPB: O MENOR 
CAMINHOENTRE 
PAIS E FILHOS 
FORMAR CIDADÃOS É A 
NOSSA PRINCIPAL MISSÃO 

MISSÃO DA EPiB Ajudar pais, futuros pais e 
agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos 

OBJETIVOS Conscientizar os pais de sua 
resposabilidade e do seu papel na educação dos filho; 
atualizar pais e educadores em práticas e princípios 
psicopedagógicos; promover maior aproximação 
família /escola na perspectiva de urna educação 
integral do ser humano 

PÚBLICO ALVO Pais e educadores 

COMO FUNCIONA A EPB Com círculos de 
debates periódicos, com duração de 1h30, durante os 
quais os participantes, a partir de suas experiências, 
discutem e compartilham dúvidas, preocupações, 
dificuldades e possíveis caminhos a serem buscados 
na educação. Os assuntos são conduzidos por um 
casal coordenador devidamente capacitado para 
atuar corno facilitador. 

LINHA PSICOPEDAGÓGICA É definida por 
pedagogos, psicólogos, médicos e sociólogos, entre 
outros que compõem o conselho de educadores da 
escola de pais do brasil, com sede em são paulo, 
capital. 

RMCAIS Escolas, empresas, associações de classe, 
centros comunitários 

COMO PARTCIPAR Entrar em contato com 
a escola de seu filho ou entidade da qual você faz 
parte, solicitando um ciclo de debates ou contatar 
diretamente com a escola de pais do brasil pelo site: 
www.escoladepais.org.br  

CÍRCULOS DE DEBATES 
TEMAS í: 	•DOS Um ternário 

selecionado proporciona a discussão de assuntos, como: 

Educar no mundo atuaL 
Como atenderas necessidades básicas de crianças e 

adolescentes e enfrentar as diliculdades de educar nos 
dias de hoje. 
Importância das atitudes e comportamento dos pais na 
relação com seus lilhos. 
Etapas e características do desenuoluimento que 
precisam ser atendidos no fase pré escolar, escolar e 
adolescência. 

Desenuoluimento de uma sexualidade saudáuel 
Maturidade dos pais e seus reflexos nas relações 

familiares. 
Como se comunicar melhor com os filhos. 
Situações de risco na adolescência: drogas, dst, 
grauide, uiolência etc. 
Como colocar limites e disciplina de forma adequada. 

Melhora a comunicação, o diálogo e ci conuiuêncio 
entre pais e filhos. Ajuda a definir limites de forma mais 
adequada. Desenuolue uma sexualidade sadia. Preuine o 
uso de drogas edo uiolência. Formo jouens autônomos, 

competentes e solidários. Ajuda na construção de uma 
sociedade mais justo, mais igualitário, mais solidário. 

Entre em contato: Escola de Pais do Brasil. 

Rua Bortira, 1.094 Perdies - São PauLoSP 

Ou procure as Seccionais da EPB em sua cidade. 



HISTÓRIA 	 gan: "Escola de Pais, o menor caminho entre pais 

eJilhos' Através de Círculos de Debates, os pais 

DESDE 1963 	discutem os melhores caminhos para educar seus 
filhos para a cidadania. Urna preocupação inicial 

O 	norteou os fundadores: A entidade deveria ser 
APRO.XIMANDaberta a todas as pessoas, independentemente de 

PAIS E FILHOS 	credo, raça, preferências políticas, formação cul- 
tural ou patamar social. A Escola de Pais nasceu 

uando um grupo de idealistas lançou a 
pedra fundamental deste edifício de 50 
anos, no dia 16 de outubro de 1963, teve 

adesão entusiasmada, não apenas de festejados 
educadores e da intelectualidade da época, mas 
por muitos interessados. A proposta inicial foi de 
rara inspiração - reunir em colégios pais e profes-
sores -, para debater a mais complexa de todas as 
atividades humanas, a formação de crianças, ado  

e permanece um movimento voluntário, gratuito, 
aconfessional, apartidário e sem fins econômicos. 

Aos poucos a Escola de Pais foi se expandindo 
pelo interior do Estado de São Paulo e, ao mes-
mo tempo, por quase todo o território nacional, 
somando cerca de sete dezenas de Seccionais. 
Filiou-se, desde logo, à Fédération Internatíonal 
Pour L'Education des Parents e, posteriorniente, à 
Federação Latino Americana de Escolas de Pais 
que ajudou a fundar. 

É reconhecida de Utilidade Pública Federal, 
conforme Decreto no 72.220; Estadua' (SP) pela 
Lei n" 8.885; e Municipal (SP), de acordo com a 
Lei n° 14.565. Nessas cinco décadas de atuação, 

A EPB ATRAI MILHARES DE PESSOAS 
DISPOSTAS A EDUCAR PARA A 
CIDADANIA 

lescentes e jovens. Assim é que nossos maiores a EPB realizou diversos Congressos, relacionados 
inscreveram nos alicerces do Movimento este slo- no quadro ao lado. 

HINO À ESCOLA DE PAIS DO BRASIL 
Letra e Música de José Guimarães Costa (EPB- Saluador) 

Somos da famíLia a união! 
TrabaLhamos denodados com ardor, 
Por um mundo mais fraterno, mais irmão, 
Onde reine muita poS e muito amor! 

Aqui estornos em congresso irmanados, 
Batalhando por um mesmo ideal; 
Ver os I9lhos omonhã reaLi3ados, 
Na harmonia do contexto sociaL! 
Conscientes do missão que nos foi dada, 
Procuramos sempre mais a perfeição, 
Onde houuer uma família ediIcada, 
Levaremos nossa orientação. 

Pais e fil.hos sejam sempre bons amigos, 
Na mais franco e sincera LeaLdade, 
Destruindo aqueLes moldes tão antigos, 
Haverá compreensão e liberdade! 
A grandea de um país é avaliada, 
Por um povo eficiente e ordeiro; 
Tendo pois uma família estruturada, 

Nós teremos um Brasil mias brasiLeiro. 

Somos a Escola de Pais, 
No defesa dos mais nobres ideias. 
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IV Congresso Nacional -1967 	XVIII Congresso Nacional -1981 
Nossos filhos serão odultos feLizes 	Educação e sexualidode, hoje 

V Congresso Nacional —1968 	XIX Congresso Nacional -1982 
O seu filho o que ele penso, a que ele País, filhos e tóxicos 
quer, o que ele espera de uocê 

XX Congresso Nacional -1983 
VI Congresso Nacional -1969 Valores, que vaLores? 
A família estará no fim? 

XXI Congresso Nacional -1984 
VII Congresso Nacional -1970 Maturidade e relacionamento 
Pais e filhos é possíuel a 
Comunicação XXII Congresso Nacional -1985 

Juueniude hoje, que família 
VIII Congresso Nacional - 1971 amanhã? 
Pais e filhos: tempo de acertar 

Escola de Pais do Brasil 

CONGRESSOS NACIONAS B 

Ou 

1 Congresso Nacional - 1964 
Relação de Pais a Filhos 

II Congresso Nacional -1965 
Como ajudar meu filho a se ajudar 
trabalho, la3er e estudo 

III Congresso Nacional -1966 
Pois atuoliados, adolescente feli 

IX Congresso Nacional -1972 
Crescimento e Libertação 

X Congresso Nacional -1973 
Valores em transição 

XI Congresso Nacional -1974 
Eu sou a hoje, uacê é o omanhã 'tal 
pai, tal filho' 

XII Congresso Nacional -1975 
Educação e libertação 

XIII Congresso Nacional -1976 
Adolescencia 

XIV Congresso Nacional - 1977 
Educar para o futuro 

XV Congresso Nocional- 1978 
Educação e massificação 

XVI Congresso Nacional - 1979 
Educar da concepçãa à maturidade 

XVII Congresso Nacional - 1980 
A educação no América 
Latina continente em uias de 
desen unIu i m anta 

XXIII Congresso Nacional -1986 
Família, liberdade, participação 

XXIV Congresso Nacional - 1987 
Rue família em que Brasil? 

XXV Congresso Nacional- 1988 
Pai, quem é teu filho? 

XXVI Congresso Nacional -1989 
Os pais no espelho 

XXVII Congresso Nacional- 1990 
Casamento eu casamentos 

XXVIII Congresso Nacional -1991 
Casa: moradia ou lar 

XXIX Congresso Nacional -1992 
Família: distância ou entendimento 

XXX Congresso Nacional -1993 
Nutrir sonhos e aspirações, 
Alimentar esperanças Crianças e 
Adolescentes 

XXXI Congresso Nacional -1994 
O poder da família 

XXXII Congresso Nacional -1995 
A família e suo atualidade 

XXXIII Congresso Nacional -1996 
Filhos nascendo, filhos crescendo, 
família mudando 

XXXIV Congresso Nocional- 1997 
Família; construção e reconstrução 

XXXV Congresso Nacional -1998 
o Videagame da Vida Virtual ou 
ReoL? 

XXXVI Congresso Nacional -1999 
Do ontem ao amanhã: o família 
rumo ao ano 2000 

XXXVII Congresso Nacional -2000 
A intimidade famiLiar no noua 
milênio. Fechar se ou abrir se? 

XXXVIII Congresso Nacional -2001 
A família educando poro o po 

XLII Congresso Nacional -2005 
Meus pais, meus filhos, meus netos: 
Conuiuência das quatro gerações 

XLIII Congresso Nacional -2006 
Desafios da Familio: Autonomia, 
Competência, Solidariedade 

XLIV Congresso Nacional -2007 
Valores que Permanecem, Valores 
que Amanhecem 

XLVCongresso Nacional -2008 
Pois e Filhos: Preuenir ou Remediar? 

XLVI Congresso Nacional -2009 
Família nos tempos que correm. Para 
onde uai? 

XLVII Congresso Nacional -2010 
Família, um sonho possíuel 

XLVIII Congresso Nacional- 2011 
A FamíLia Administrando seus 
desafios 

XLIX Congresso Nacional -2012 
A família educadora no mundo da 
comunicação 

SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS 
BM RRASÍLIA 

1989 - A família no limiar do século 

XXXIX Congresso Nacional -2002 	1991- A família e o século XXI - 
Educanda em tempos de adversidade Os impactos da tecnologia edo 

integração mundial 
XL Congresso Nacional -2003 
A conuivêncio Íamiliar e os 	 1993- Amor e qualidade de uida: 
ambientes externos 	 construindo a família do século XXI. 

- Desafios e Oportunidades 
XLI Congresso Nacional -2004 
Família, Caminho do Independência 1997- "Pois e Filhos" investindo com 
Segura 	 amor, no família 

CASAIS PRESIDENTES DA EPB - MARIA  I A 

CASAL MAIS 

Alzira e Antônio Fernando Lopes 
de 1963 a 1984 NA RSCOI.A DE 

PAIS DO BRASIl,, 

Zilpha e Ivo Nascim ento PUBlICA lIVRO DE 

de 1984 a 1990 e de 1998 a 2002 
MEMÓRIAS, QUE 
TRAZ A HISTÓRIA 

-s I)AEN'IlDADE 

Helena e César Augusto Germano Sigaud  

-, 

CONS'I'RUIR 

de1990a1998 ',I - r 	,: 

Sonia e Ariovaldo Flosi Jorge  

de2002a2008 

Darlene e Onildo Alves da Silva ,' r 
desde 2008 
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LEIA MAIS 

INDICAÇÃO 
DE LEITURA 
COMPLEMENTAR 
LISTA CONTEMPLA PRINCIPAIS QUESTÕES 
OU DIFICULDADES 9.UE PAIS E EDUCADORES 
ENFRENTAM EM SUA MISSÃO DE EDUCAR 

Os participantes dos Ciclos de Debates e de 
Seminórios Regionais que a Escola de Pais do 
Brasil promoue em todo o país, frequentemente, 
solicitam indicação de leituras para 
complementar e aprofundar suas referências para 
melhor educar e orientar seus filhos e seus alunos. 
A relação dos títulos que apresentamos procura 
contemplar as principais questões ou dificuldades 
que os pais e educadores enfrentam no dia a dia, 
em sua missão de educar. Induímos também, 
sugestões para acesso uia Google e alguns sues 
na internet. 

Com pilado por Jeanete e Valmor P. Scheibe 

PERÍODO DE INFÂNCIA (o A 6 ANOS) 
O Comportamento InfantiL, de Isaac 
MieLniR, Ed. Ibrasa, 1982. 
Como Cuidar de Bebês e Crianças 
Pequenas, de Maria Teresa 
Maldonado, Ed. Saraiva, 1988. 
Uma Vida Para Seu FiLho, de Bruno 
Bettelheim, Ed. Campos,1988. 
O aue Esperar do Primeiro Ano, de 
Heidi MunIoff, Ed. Record 2006. 
MiL Dicas Para Entender Seu FiLho de 
O aT Anos, de Harry Irergan,  Ed. Jorge 
Zahar, 2001. 
EstimuLando a Mente do Seu Bebê, de 
Dr. S. H. Jacob, Ed. Madras, 2002. 

PERíODO  

Como Educar Meu FiLho, de Rosely 
Sayão, Ed. Publifolha, 2003. 

uem Ama Educa, de Içami Tiba, Ed. 
Gente, 2002. 
Amor Seu FiLho Não Basta, de 
Nancy Samalin e Martha Jablow, Ed. 
Saraiva, 1988. 
MiL Dicas Para Entender Seu Filho 
de 6 a 12 Anos, de Harry Ifergan, Ed. 
Jorge Zahar, 2001. 

AD01E5CË4C.IS 
Encurtando a AdoLescência, de lônia 
Zagury, Ed. Record, 1999. 
Aprendendo a Conuiuer com 
AdoLescentes, de Francisco Batista 
Neto e Luis Osório, Ed. InsuLar, 2002. 
Os AdoLescentes Aprendem o que 
Viuenciam, de Doroty L. NoIte e 
Rachet Harris, Ed. Sextante, 2005. 
Educar-  Diáto90 de Gerações, de 
PauL-Eugène Charbonneau, Ed. Epu, 
1973. 
AdoLescência e Liberdade, de Paul- 

Eugène Charbonneau, Ed. Epu, 1980. 
O AdoLescente Por Ele Mesmo, de 
lônia Zagury, Ed. Record, 1997. 
AdoLescente Hoje, de Luis Carlos 
Osório, Ed. Artmed, 1992. 
O Que os Jouens Gostariam de Saber 
e os Adultos Tem Dilicu Idade de 
Responder, de Eduardo Aquino, Ed. 
Modus Viuendi, 1988. 
Adolescentes Sem Estresse, de Lui3 
Antonio Ryenshi e Denise Beatri3 
Ccirdoso, Ed. Euangraf, 1999. 

SEXJ2:LT» 
Desuendando a Sexuolidade, de 
Cesar Nunes, Ed. Papirus, 1987. 
Vamos FaLar Sobre Sexo, de Rabie 
Harris, Ed. Martins Fontes, 1997. 
Sexo: Pra3er em Conhecê-Lo, de 
Rosely Sayão, Ed. Artes e Oricio,  1995. 

Autoridade dos Pais e Educação da 
Liberdade, de Haim Grunspun, Ed. 
Wa1I, 2004. 
Disciplina, Limite na Medido Certa, 
de Içomi Tiba, Ed. Gente, 1996. 
Educar Sem CuLpa, de lônia Zagury, 
Ed. Record, 1996. 
Limites Sem Wauma, de lônia 
Zagury, Ed. Record, 2001. 

Ter ou Ser, de Erich Fromm, Ed. 
Itatiaia, 1958. 
Necessidade de Amor, de Paul 
Chauchard, Ed. Herder, 1967. 
Viuendo, Amando e Aprendendo, de 
Leo Buscaglia, Ed. Noua Era, 1996. 
Amando Uns Aos Outros, de Leo 
Buscaglia, Ed. Noua Era, 1998. 
Não Nascemos Prontos, de Mano 

Sergio Cortelia, Ed. Vozes, 2006. 
uaL é a Tua Obra, de Mano Sergio 

CorteUa, Ed.Vo3es, 2007. 

RELACIONAMENTO FAMILIAR 
Entre Pais e FiLhos, de Haim Ginot, 
Ed. Campos, 2004. 
A Arte do Conuersa edo Conuíuio, 
de Maria Tere3a Maldonado, Ed. 
Soraiva, 2000. 
Desoios do Conuiuência, de Lidia R. 
Aratangi, Ed. Gente, 1998. 
FamíLia Modos de Usar, de Rosely 
Sayão, Ed.Papirus, 2011. 
Eduque com Carinho, de Lidiu Weber, 
Ed.Juruó, 2005. 
Criando FiLhos Vitoriosos - Como e 
auando Promouer o Resitiência, de 
Haim Grunspun, Ed. Atheneu, 2005. 
Casamento e AcaLento, de Haim 
Grunspun, Ed. Marco Zero, 2000. 
Educação -A FamíLia Desalada, de 
Ernesta e Tida Gonçalues, Ed.Paulus, 
1994. 
Comunicação Entre Pais e FiLhos, 
de Maria Teresa Maldonado, Ed. 
Saraiva, 1997. 
Vida em FamíLia, de Maria Tere3a 
Maldonado, Ed. Saraiva, 1996. 
Mediação FamiLiar, de Haim 
Grunspun, Ed. Ltr, 2003. 
Mãe, Pai e Fittios - Encontros e 
Desencontros, de Isaac MieniR, 
Ed.Graphbox, 1993. 
FamíLias - Amo Vocês, de Luc Ferry, 
Ed. Objetiva, 2008. 

Crianças do Consumo -A Infância 
Roubada, de Susan Linn, Ed. Instituto 
Alamo, 2006. 
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ÉTC 
Moral e Ética, de Yues de La Tailie, Ed. 
Artrned, 2006. 
Nos Labirintos do Moral, de Maria 
Sergio Corteila e Yues de La Taille, Ed. 
Papirus, 2005. 
Etico Para Meu Filho, de Fernando 
Sauoter, Ed. Martins Fontes, 2002. 

VIQLDCiA 
Os Construtores da Pai, de Maria 
Teresa Maldonado, Ed. Moderna, 
1997. 
A Pa Como Caminho, de Dulce 
Magalhães, Ed. 9,polit9 MarI, 2006. 
A Educação e a Pa, de Maria 
Montessori, Ed. Papirus, 2004. 
Fenômeno Bull9ing, de Cleo Fonte, 
Ed. Verus, 2005. 

Educar é um Risco, de Luigi Giussani, 
Ed. Edusc, 2004. 
A Linguagem de Deus, de Francis 
Collins, Ed. Gente, 2007. 

InteLigência se Aprende, de Patricia 
Konder Uns e Silua, Ed. Casa do 
Palaura, 2011. 
EscoLa Sem Con1.ito - Parceria com 
os Pais, de 1nia Zagury, Ed. Record, 
2002. 

Pedagogia da Autonomia, de Paulo 
Freire, Ed. PaZ e Terra, 1996. 
O Que o Brasil Quer Ser Quando 
Crescer, de Gustauo Ioschpe, 
Ed.Paralela, 2012. 

TEfNoLOc-. DA INFORMAÇÃO 
COMUCACÃO 
Geração Net, de Gildásio Mendes, Ed. 
Paulinas, 2012. 
Cibercuttura, de Pierre Léuy, Ed. 34, 
2011. 

LEITURAS COMPLEMENTARES 
O Direito à Ternura, de Luis Carlos 
Restrepo, Ed. Voes, 2000. 
Inteligência EmocionaL e a Arte 
de Educar Nossos FiLhos, de John 
Goolman, Ed. Objetiva, 1997. 
O Liuro dos Auós, de Lidia R. Aratangi 
e Leonardo PostmorI, Ed. Artemeios, 
2005. 
Saber Cuidar, de Leonardo Boft, 
Ed.Vo3es, 1999. 
Virtudes Para Outro Mundo Possíuel 
- Volume 1 Hospitabilidade, 
VoLume 2 Conuiuência, Volume 3 
Comensabilidade, de Leonardo Bof,  
Ed. Vozes, 2005. 
Amor Líquido, de Zygmunt Bauman, 
Ed. Zahar, 2006. 
Vida a Crédito, de Zygmunt Baumon, 
Ed. Zahar, 2010. 

Anais dos Congressos Nacionais do 
Escota de Pais do BrasiL - (www. 
escoladepois.org.br) 

MUNDO vrIRTLLi. , SITES INTERNET 
www.cfw.tufts.edu  
www.clictithos.com.br  
www.portaldafamilia.org.br  

ACESSO VIA G000LE 
Cinco Minutos de Valores Humanos 
Para Escola. 
PosGroduação Em Educação 
Biocentrica. 
Educocion Biocentrica Por Aluaro 
Hoios. 
Educação Biocêntrica, Reuista 
Eletrônico, Pedagogia do Afeto. 
Edição Número 11— Onda Jouem - 
Professores - Instituto Votorantim. 
Edição Número 1 Onda Jouem - 
Projeto de Vida - Instituto Votorantin. 
Escolas do Fundação Bradesco - 
Educar Para Crescer. 
Entenda Melhoro Noua Lei do Adoção 
- Instituto CeA, Página Inicial. 
Educação Biocêntrica - Um Caminho 
Para a Superação do Violência 
Escolar. 
Crianças Especiais - Filhos e Cia - 
UOL. 

A Escola de Pais do Brasil 
agradece aos patrocinadores do 

500  Congresso Nacional 
e 20 Internacional no Brasil: 

DEPEST. 

VITOR SAPIENZA 

W 
Ctutoc&A 	

PO CENTER NORTE 
CENTRO DE EDUCACÃO CENTRO DE EXPOSIÇÕES E CONVENÇÕES 

PARA SURDOS (SP) 

Fundação de 	
- Rotarianos 

de São Paulo 	Fundação Bradesco 1 
Instituto 

Votorantim 



POR MARYLENE EVANGELISTA VIEIRA 

EPB 50 ANOS 
VIVER PARA- CONTAR 
A ESCOLA DE PAIS FLORESCIA PELO PAÍS 9,UE 
CLAMAVA POR UMA FAMÍLIA MAIS AUTÊNTICA 

E 
m seu livro Viver para Contar, Ga- 

briel García Márquez nos diz que "a 
vida não é a que vivemos, mas aquela 

que a gente recorda e como recorda 

para contá-la 

A Escola de Pais do Brasil está 

completando 50 anos de existência. 
Para nós, estes anos se confundem com nossa tra-

jetória pessoal, de tal maneira que podemos dizer 

que ela faz parte da nossa história. Há 46 anos, 
Chico e eu ingressávamos neste Movimento, na ci-

dade de Concórdia, Santa Catarina, sem saber para 
onde estávamos indo e quanto tempo ficaríamos. 

A Escola de Pais florescia pelo país que cla-

mava por uma família mais autêntica, com pais e 
filhos ligados por meio do diálogo franco e ami-
go. Somos de uma geração que, de urna hora para 

outra, viu tudo aquilo que tinha aprendido como 
certo ser questionado, ser posto em dúvida. 

De repente, estávamos diante de crianças que 
nos interrogavam à toda hora sobre o porquê das 
coisas. Queriam respostas e questionavam nos-
sos atos. Para nós, como acredito, para os demais 
que vieram a conhecer a Escola de Pais, foi fonte 
de novos conhecimentos, ampliando horizontes. 
Libertava-nos de conceitos educacionais até então 
inquestionáveis e mostrava que seria possível urna 

O mouimento se aticerçaua 
como uanguarda e, dessa 

forma, foi muito bem 
acoLhido em todos os 
setores do sociedade 
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1! 
educação construída na horizontal, sem que os 

valores permanentes da família fossem atingidos. 

Por outro lado, o Brasil vivia um momento 

conturbado depois do golpe de 64, em plena di-

tadura militar. Temíamos tudo. Qualquer mani-

festação ou agrupamento por uma determinada 

causa poderia sofrer repressão. Nossos direitos 

estavam sendo ceifados. De todas as décadas do 
século XX, os anos 60, talvez, tenham sido os mais 

fascinantes, política e culturalmente. E 1968 foi o 
ano que representou, como nenhum outro, todas 

as grandes mudanças comportamentais e culturais 

de urna geração que sonhava mudar o mundo. Era 

ano da liberdade, da utopia, dos protestos. 
O general Arthur da Costa e Silva era o Presi-

dente do Brasil, veio o AI-5, suspendendo várias 

garantias constitucionais. E a Escola de Pais, ainda 

criança nessa época, tentava se equilibrar para po-

der seguir seu rumo. Tinha, em seu quadro de di-
rigentes, pessoas engajadas no momento político. 

Começamos a participar de encontros re- 

ACIMA, REGISTRO DO 1" CONGRESSO 
INTERNACIONAL REALIZADO NO BRASIL - JANIAR 
FEST1V0 NO CLUBE PAINETRAS - SP, EM II DE 
JUNHO DE 1977. AO LADO, PALESTRA DO PE. LIONEL 
CORBEIL, EX-PRESiDENTE DE HONRA DA EPB 

gionais, onde os casais coordenadores (naquela 

época chamados de casais líderes) devoravam a 

bibliografia indicada pela Nacional, a fim de levar 

aos casais circulistas, reunidos em determinado 

colégio ou em outras instituições, o que havia de 

mais novo em educação. O Movimento se alicer-

çava como vanguarda e desta forma muito bem 

acolhido em todos os setores da sociedade. Foi aí 
que começamos a conhecer, no âmbito nacional, 

os Fazedores desta História. É a eles que quero 
render homenagem e gratidão. 

Lembro-me da primeira reunião que tivemos 
durante o 4" Congresso Nacional, em São Paulo, 

primeiro de que participamos, presidida por D. 

Alzira Lopes. 

O casal Alzira e Antônio Fernando Lopes, 

co-fundadores, foram os primeiros Presidentes 

da entidade, criada em 1963, por inspiração da 
Madre Inês de Jesus, cônega de Santo Agostinho. 
Logo de início, juntaram-se os padres da Ordem 

de Santa Cruz, os nossos inesquecíveis Lionel 
Corbeil e Paul-Eugène Charbonneau. 

O casal Lopes imprimiu desde logo os rumos da 
entidade e, com sua "mão de ferro:' D. Alzira levava 
a mensagem da Escola de Pais pelo Brasil. Seu Lo-

pes, como carinhosamente o chamávamos, era seu 
companheiro entusiasmado, incentivador, cabeça 
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ESCOLA DE PAIS 

DO BRASIL EM 
CINCO DÉCADAS DE 

HISTORIA 

pensante, e tão logo algum problema se avizinhava 

ele se fazia presente para contorná-lo. Incansáveis, 

dedicaram-se à causa da Escola de Pais por inteiro. 
E assim permaneceram durante 20 anos. 

Mas eles nunca se sentiram sós. Sua equipe era 

de primeira linha. E não eram poucos, que logo 

abraçaram a causa. Pela dedicação ao próximo e à 

sociedade, sem disputas ou vaidades, a ela se en-
tregaram, engrandecendo-a sobremaneira. 

Padre Lionel Corbeil, que anos mais tarde foi 
escolhido como o primeiro Presidente de Hon-

ra da EPB, veio para o Brasil em 1943, deixando 
sua terra natal, o Canadá, com a missão de fundar 
aqui a Congregação de Santa Cruz, Ordem reli-

giosa canadense. Sua maior aspiração depois que 
formou a Congregação, era fundar um Colégio, 

dedicando-se à formação de jovens. Sua certeza 

na educação transformadora e sua tenacidade fo-
ram determinantes na fundação do Colégio Santa 
Cruz, onde foi diretor- geral até 1992. 

Não só Corbeil, mas também o Colégio por 
ele fundado, inseriu-se de tal forma na vida da 
Escola de Pais, abrigando a cada ano o Congres-
so Nacional, cursos patrocinados pela EPB e 
reuniões de liderança. 

E o que dizer do nosso querido e iluminado Pe. 
Paul- Eugéne Charbonneau? Não podemos nos 
referir a esse ilustre canadense sem que a emoção  

venha a tomar lugar no nosso coração. Intelectu-
al, original e refinado, sempre preocupado com a 

educação da juventude, chegou ao Brasil depois 

de se doutorar em teologia, em Montreal 
Enfatizava a ação direta entre o conhecimento 

e a ação e defendia uma visão total do ser huma-

no, ligando a vida física à vida espiritual. O ser 

humano em toda sua dimensão e plenitude. 
Na Escola de Pais aproximou-se ainda mais 

dos pais e fez com que as distâncias, entre pais e 
filhos, porventura existentes, diminuíssem. Gos-

tava de dialogar com os casais, gostava de estar 
junto, pois era nesse convívio que ele aprendia 

e transmitia seus conhecimentos e seus conse-

lhos. Não foram poucos os encontros de casais 
que promoveu em várias cidades do país e todos 

que deles participaram são testemunhas do bem 
que semeou entre as famílias. Seu temperamento 

forte, seus gestos inesperados, sua didática , seu 
profundo conhecimento , faziam de suas pales-
tras momentos de reflexão e, quase sempre, de 
tomada de posição. 

Viveu entre nós 28 anos - de 1959 a 1987, 
quando faleceu, deixando um vazio enorme no 
seio da EP. Escreveu 45 livros, traduzidos em 

várias línguas, sobre diversos assuntos. O acer-

vo deixado para a Escola de Pais é imensurável. 
"Educar, Diálogo de Gerações" o manual diário 
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Desde 0XIV Congresso Nacional, 
a EP edita seus anais, como 

súmula dos encontros e [onte de 
orientação e pesquisa no trabalho 

dos nossos coordenadores 

de consultas para nós casais coordenadores; "En-. 
tre o Capitalismo e o Socialismo- a Empresa Hu-

"O Home à Procura de Deus são algunsmana  

dos títulos de sua produção. Falar do Charbonne-

au padre, professor, orientador, conferencista, iii-
telectual, escritor, é fácil. Suas obras falam por si. 

O que nos comove é falar do Charbonneau 
amigo, indefeso, quando uma enfermidade o le-

vava a urna UTI. E foi principalmente nestes mo-
mentos que aquela figura de homem nos impres-

sionou e comoveu sobrernodo. Sua personalidade 

marcante, seu sorriso irônico, sua impulsividade, 
nos assustava e nos divertia. Além de mestre era 
um grande amigo. 

Corno disse anteriormente, vivíamos dias con-

turbados. E, apesar ou também por isso, a Escola 
de Pais recebia novos adeptos e novas Seccionais 

eram fundadas. O Conselho de Educadores e a 

Diretoria Executiva trabalhavam a todo vapor. 

Madre Cristina Sodré Dória, expoente da Psi-

cologia , conheceu e se filiou ao Movimento. Pau-

lista de Jabuticabal, entrou para a Ordem das Cô-

negas de Santo Agostinho, depois de formada e, 

desde então, entregou-se à luta pelos direitos hu-

manos. Estudou na Sorbonne e doutorou-se eiri 
Psicologia na PUCISP. Discursos políticos, cren-
ça religiosa e respeito ao próximo faziam parte de 
seu cotidiano, desde criança, na vivência familiar. 

Durante a ditadura militar, M. Cristina rece-

beu ameaças de morte, foi tachada de comunista 
porque escondia perseguidos políticos. Escritora, 

deixou vários livros na sua área e para a Escola de 

Pais. O conhecido "Educando nossos Filhos' era o 

primeiro que recebíamos , ao ingressar. "Psicolo-
gia do Ajustamento Neurótico' também lido pelos 
casais coordenadores, em formação. A primeira 
palestra dela a que assistimos num Congresso da 

EPB foi sobre a 1nveja' Falou duas horas , para um 
público embevecido. Foi aplaudida de pé. 

De constituição franzina, impressionava pela 

erudição e pelo ser humano que deixava transpa-
recer. Faleceu em 26 de novembro de 1997. 

Já nas primeiras tratativas para a formação da 
Escola de Pais, Haim Grünspurn 

fez sua adesão à causa e trabalhou, incessan-
temente, ao lado de sua esposa Feiga, até que a 
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morte nos fez chorar sua perda. Médico psiquia-

tra, psicólogo, advogado, intelectual, escritor, foi 

introdutor da psicoterapia lúdica no Brasil. Pre-

cursor dos direitos da criança e do adolescente, 
junto à Constituinte de1988, e no Estatuto, que  

ajudou a comentar dois anos depois. 

Haim escreveu muitos livros sobre família, 

entre os quais destaco: "Casamento e Acalento" e 

"Assuntos de Farnília" ambos em co-autoria com 

a nossa querida Feiga. Falou-se em resiliência no 

Brasil, ai estava Haim a escrever sobre o assunto. 

Feiga também teve um papel preponderante na 

vida da Escola de Pais. Psicóloga destacou-se por 

seu carisma pessoal, na sua dedicada atenção para 
com os outros . Pesquisadora incansável, despoja-

da, sua maior alegria era compartilhar suas desco-
bertas e contribuir para o aperfeiçoamento de nos-

so trabalho junto aos pais. Gostava de receber em 

casa e encantava a todos que a eles se chegavam. 
Infelizmente, hoje, quando a Escola de Pais está 

em festa, não podemos privar de suas companhias 
sempre tão agradáveis. Eles foram cedo demais. 

Os anos foram passando e a Escola de Pais, 
num ritmo acelerado, mantinha-se na vanguarda 
quando o assunto era educação. Filiada a Fédéra-

tion Internationale pour 1'Éducation de Parents, 

com sede, à época, na França, dirigida por várias 

décadas pelo renomado médico psiquiatra, An-
dré Bèrge, a EPB participava das atividades in-

ternacionais. Foi por meio da Escola de Pais que 
participamos, Chico e eu, do 2° Congresso Na-
cional em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. E 

lá fizemos bons e queridos amigos. 
Depois da nossa participação em Concórdia, 

Santa Catarina, por força do trabalho, fomos mo-
rar em Rio do Sul. Àquela época nosso Estado já 

contava várias seccionais. A pedido de D. Alzira 

começamos um trabalho para a implantação da 
seccional naquela cidade. Fizemos o Seminário de 

lançamento, o primeiro curso de liderança, atual 
CAT, e mais uma vez, no semestre seguinte , tive-

mos que dizer adeus à cidade e a Escola de Pais. Lá 
deixamos a semente, competia aos demais fazê-la 

frutificar. Florianópolis nos esperava. A seccional 
da capital do Estado havia encerrado suas ativida-

des. E assim foi que em 1975, junto a um grupo de 
pessoas abnegadas, recomeçamos o trabalho. 

A Escola de Pais do Brasil preparava-se para se-

diar, em 1977, o 10  Congresso Internacional realiza-

do no Brasil, que ocorreu, como os demais, na festa 
de Corpus Christi. Neste encontro, o XIV Congres-

so Nacional, tivemos a presença de especialistas na 
área da educação e da psicologia do mundo inteiro 

que vieram para conhecer o trabalho original da EP 
do Brasil. Eles tiveram a oportunidade de participar 

da dinâmica grupal, como amostragem do trabalho 

feito. E a partir desse Congresso a EPB faz editar 

seus anais, como súmula dos encontros. São eles 
a mais importante fonte de orientação e pesquisa 
no trabalho dos nossos coordenadores. Depois de 

"Educar para o Futuro" a cada ano os anais trazem 

o título com o tema do Congresso. 

Os gestos inesperados, a didática 
e o profundo conhecimento 

faiam dos paLestras de Padre 
Charboneau momentos de 

tomada de posição 
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A EP uiueu muitas mudanças: 
nouos tipos de família, nouos 

conceitos sobre educação e uma 
Escola que quer ajudar a formar 

cidadãos 

Não posso deixar de fazer menção especial 

ao então Presidente do Conselho de Educadores, 

Dr. Luiz Arrobas Martins, filósofo e advogado que 

presidiu a sessão de encerramento daquele memo-

rável encontro e, que nos deixaria para sempre, um 

dia depois. França, Irã, Argentina, Portugal, Esta-

dos Unidos, Inglaterra, Bélgica, Finlândia e Cama-

rões foram alguns dos países participantes. 
"Educação e Massificação" foi o tema do XV 

Congresso. E assim se sucedem os demais até 

os nossos dias. De lá para cá, a EPB mostra que 

acompanha as mudanças, revê seus conceitos, 

aprimora seus conhecimentos, se atualiza. Por 

isso estamos hoje discutindo "Geração Z: Família 

e Escola na Era Digital. 

Se Dr. Oswaldo de Barros Santos ainda esti-
vesse entre nós ficaria, certamente, entusiasmado 

com o tema deste Congresso. Estaria refletindo 
sobre corno se comportam os" Superdotados" na 

era digital? Quem serão eles hoje? Onde estão? 

Teria que escrever mais um livro sobre eles. Re-
ferência nacional em Psicologia, pioneiro no Pais 

na abordagem centrada na pessoa, Dr. Oswaldo 

doutorou-se em Psicoterapia pela PUC/SP. Foi 

durante anos do Conselho de Educadores da EPB 
e também seu presidente. 

Nessa época o Conselho de Educadores contava 
com a inteligência do Dr. Ernesto Lima Gonçalves, 
que juntamente com sua Tida, Maria Aparecida 

Ataliba Nogueira Gonçalves, deu muito de si, dis-
ponibilizando seus conhecimentos e seu tempo 

para as Seccionais de todo Brasil. Médico, professor 

emérito da Faculdade de Medicina da USP, escre-
veu 18 livros, muitos sobre relacionamento familiar. 
A EPB tem em seu acervo várias de suas obras, en-

tre as quais "Educação ao longo da Vida"; "Família, 
Hoje e Sempre"; "Engravidar ou não Engravidar' 

eg" Escola de Pais do Brasil 

Dr. Ernesto e Tida ainda mantém contato com 

os amigos que fizeram na Escola de Pais. Estão no 

coração de todos nós que privamos de sua amizade. 

E o que dizer dos demais que pouco a pouco 

vinham chegando? Isaac Mielnik, José Bonifácio 

Coutinho Nogueira, Pc. Antônio Aquino, Ber-

nardo Blay Neto... Por lapso de memória , que já 

me trai, peço desculpas se deixei para trás alguns 

nomes que, como estes aqui citados, fizeram a 

Escola de Pais germinar, fincar raízes, florescer e 

com o perfume dos seus ensinamentos, chegar à 

família brasileira. 

Que dizer dos continuadores desta obra cm-
quentenária que, com desmedida disponibilida-

de, abraçaram a causa e levam de vencida esta 

empreitada? Aqui a minha homenagem especial 

ao Pc. Edênio VaIle e, na pessoa dele, a todos que 

com seu desprendimento e abnegação prosse-

guem lutando pela educação. 

Paramos para pensar, refizemos a nossa His-

tória. Afinal são 50 anos que devem ser conta-
dos para os que vêm chegando e os que ainda 

chegarão. A Escola de Pais enfrentou muitas 

mudanças. Temos novos tipos de família , novos 
conceitos sobre educação. Temos uma Escola de 

Pais que quer ajudar pais e educadores a formar 
cidadãos. 

Soube há poucos dias que Maria Francisca 

e Elias Martins, casal mais antigo na Escola de 
Pais do Brasil, em atividade, lançará suas me-

mórias. Fico feliz com isso. Será, sem dúvida, 
uma história cheia de recordações, de ideias, 
sentimentos, carinho por essa trajetória, que a 
todos nós, que a percorremos, enche de orgulho 
e alegria. Temos lindas recordações a partilhar 
de momentos de extrema felicidade, amizade, 

amorização, solidariedade. Talvez poucos mo-

vimentos voluntários ofereçam tanto em termos 
de conhecimento, de ajuda mútua, de recipro-

cidade. Sim, quanto mais me coloco a serviço 
do outro, mais recebo em troca. Ë uma alegria 
partilhar com os leitores esta imensa dádiva que 
recebemos há 46 anos, a Escola de Pais. 
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COMPORTAM O 

DESAFIOS 
DA EDUCAÇÃO DE PAIS 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL ESTIMULA CAPACITAÇÃO DOS ADULTOS 

U
ma convocação di-
ferenciada nasceu 

da International 

Federation for Pa-
renting Education* 

(FIEP) no início 
de 2013. Lançada 

após crimes brutais cometidos por 
jovens, a nota" apontava a necessi-
dade do apoio e orientação aos pais 

na educação dos filhos, trazendo à 
tona a importante reflexão sobre a 
responsabilidade familiar e social. 

Mary Crowley, presidente da 
FIEP, foi uma das autoras da convocação e parti-

cipa do Congresso da Escola de Pais para abordar, 
no dia 1° de junho, o tema A Influência dos Pais e 

Como Fazer a Diferença na Vida dos Filhos. Mary 
Crowley utiliza pesquisas realizadas em diferen- 

sitivo e significativo na realização dos filhos. 

Pesquisa do governo canadense aponta que o 
estilo parental, muito mais do que a renda, deter-

mina o comportamento das crianças e sua vida 
escolar, influenciando inclusive o ritmo de desen- 

tes países para mostrar o impacto que a educação volvimento de habilidades motoras e sociais. Até 
de pais e mães tem sobre a saúde física e mental, mesmo a aquisição de vocabulário é afetada. 

o crime, os níveis de auto-estima, os resultados 
	

Já no Reino Unido, o estudo do Sainsbury Cen- 
escolares e as chances de vida das crianças. 	tre for Mental Health, de 2009, avaliou dados de 

PESQUISAS PELO MUNDO - Diversos fatores, cada criança nascida em uma semana em 1970 e 
como o socioeconômico e o cultural, influenciam 
a vida e destino das crianças em todas as partes 
do mundo, mas a participação dos pais, qualquer 

que seja a condição vivenciada, traz um efeito po- 

mostrou que 80% crimes ocorridos foram cometi-

dos por pessoas que tinham problemas de compor-
tamento desde a infância. O mesmo estudo calcula 

uma redução de 50% na reincidência com aplica- 
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' Escola de Pais do Brasil 

NORMAS DOS EDUCADORES DE PAIS NO REINO UNIDO 
- Educação dos pais e o apoio deue ser baseado na Conuenção dos Nações Unidas dos Direitos da Criança; 
- Praticantes deuem trabalhar em parceria com os pais; 
- O conhecimento exclusiuo dos pais e informações sobre seus fflhos deuem ser respeitados; 
- As crianças são da responsabilidade do sociedade em geral., bem como de suas famílias; 
- ualquer pessoa que trabalhe com os pais deue ter uma formação específica; 
- Os trabal.has com pais deuem ser sem jul.gamentos e anti-discriminatórios; 
- A diuersidade cultural e as diferentes necessidades de homens e mulheres deuem ser respeitados no 

contexto dos direitos humanos para todos; 
A boa prática exige reflexão e uma busca contínua de melhoria; 

- Como nos relacionamos com os pais é tão importante quanto o que fazemos ao trabalhar com eles. 

ção de esquemas de intervenção precoce. 

Outra pesquisa com 100 estudantes do sexo 

masculino em Harvard na década de 50 mostrou 

um resultado surpreendente 35 anos depois. 

Nos que responderam "baixo cuidar de ambos 

os pais (pai e mãe)" foi registrado aumento de 

três a quatro vezes no risco de doenças graves. 
CAPACITAÇÃO DOS PAIS - Em meio a tan-

tos valores deturpados e influências diversas do 
mundo em rede, o desafio maior parece ser em 
como dar suporte adequado aos pais na educa-

ção dos filhos. A pesquisa O nível socioeconô-

mico na pesquisa psicológica brasileira (Rodolfo 

de Castro Ribas Jr, Maria Lúcia Seidi de Moura; 
Marc H Bornstein), aponta que as diferenças 

de conhecimentos dos pais trazem implicações  

no desenvolvimento de programas destinados à 

educação de pais. 
Mary Crowley salienta a importância da sele-

ção, treinamento e suporte necessários aos edu-

cadores de pais eficazes e informa que os educa-

dores de pais devem ter formação sobre como 

atuar com os pais em torno da relação pai-filho. 

O Fórum Nacional de Sistemas de Desenvol-

vimento Profissional para a Educação Parenting, 
da Oregon State University, sugeriu em maio de 

2011 uma força de trabalho em pós-graduação 
na área e o Reino Unido já dispõe de formação 

com normas profissionais nacionais para traba-

lhar com os pais. "Trabalhar com os pais a rela-
ção pai-filho é educação de adultos, não terapia", 

afirma a presidente da FIEP. 

'lnternationalFederalionforParentingEducation - Criada em 1964, na França, a IFPE é uma organização não-go-
vernamental internacIonal livre de filiação política, racial ou religiosa. Mantém relações operacionais com a UNESCO 
e status consultivo com a UNICEF e coni O Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas. Com  
foco na pesquisa, estudos e intercâmbio de ideias sobre pais e educação de pais, a Federação reúne associações, orga-
nizações e indivíduos em todo o mundo e tem entre seus parceiros a Escola de Pais do Brasil. 

Nota da FIEP - "Em nome dos pais e educadores parentais em todo o mundo, a International Federation for Pa-
renting Education convoca uma nova dedicação das pessoas, organizações sem fins lucrativos, empresas e governos 
para prestar um suporte positivo para todos os pais. Nós renovamos nosso forte compromisso com os pais e outros 
que exercem os papéis de pais, dos quais dependem as crianças do mundo. Para reagir à comercialização de nossas 
vidas, á comodificação das pessoas e da violência difundida eprofundamente enraizada em nossas comunidades, nós 
devemos apoiar os pais na reconstrução de fundamentos de valores positivos, pensamento e ação para defender a vida 
defamílic, em diversas trinas e através de gerações. Apenas fózendo isso na política e na prática podemos preparar 
os jovens para vidas saudáveis, felizes e produtivas que todos nós queremos que eles alcancem" 
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ESTUDO 
DESVENDAHABITOS ' 
DA GERAÇAO INTERATIVA 
CONHEÇA OS TERRITÓRIOS DIGITAIS DAS CRIANÇAS E JOVENS BRASILEIROS 

ativos digitais. O conceito define mânticas e práticas são abordadas no estudo, que 

quem nasceu e cresceu em meio analisa dados sobre a intervenção da família, seja 

às tecnologias digitais e marca no controle do uso ou no ensino das ferramentas 
a "segunda onda" da socieda- tecnológicas, assim como o papel de professores 

de em rede. Com  uma geração e amigos. Também referencia as mudanças nas 

naturalmente interativa, a aten- relações hierárquicas e a ruptura com o rígido 
ção agora deixa de ser apenas a padrão emissor/receptor. Agora todos emitem, 

inclusão digital e o domínio das ferramentas tec- recebem e interagem, nas mais diversas esferas. 
nológicas, temas que predorninaram na "primeira 

	
DIANTE DAS TELAS - Aplicados nas cinco 

onda para buscar as diferentes formas de apropria- diferentes regiões macro-regionais do País, com 
ção e produção do conhecimento na internet. 	alunos de ambos os sexos, o estudo aponta um 

Os hábitos e características dos nativos digitais dado significativo que já integra a lista de preocu-

no Brasil são base do estudo Gerações Interativas pação da maioria dos pais: crianças e adolescen-
Brasil - Crianças e Adolescentes diante das telas tes brasileiros passam grande parte de seu dia em 

(leia box), pesquisa desenvolvida pelo Fórum Ge- frente às telas e tecnologias digitais. Este tempo 

rações Interativas com participação do Núcleo das ultrapassa o período de lazer ou entretenimento 

Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à para avançar nos momentos destinados aos es-
Educação - "Escola do Futuro USP' A professora tudos, à realização de tarefas escolares, interação 

Brasilina Passareili, da USP/SP, abre as palestras do familiar e até alimentação e descanso. 
Congresso da Escola de Pais do Brasil no dia 30 de 

	
A televisão ainda desponta como a tela pre- 

maio com o tema A Criança e a Família Ante as ferida dos lares brasileiros, com acesso acima de 
Telas Digitais: Pesquisa da Situação no Brasil e no 90%. Games também alcançam índices impres-
Mundo, para detalhar o estudo e compará-lo com sionantes. Das crianças pesquisadas, 78,7% pos- 
pesquisas realizadas em outros países. 	 suem equipamento próprio seguidas dos 62,4% 

Entre 2010 e 2011, com parceria de escolas, dos adolescentes. Estes índices são superiores ao 
foram aplicados questionários em crianças e jo- de computadores (51% das crianças e 60% dos 
vens, do meio urbano e rural, trazendo dados de jovens) e até mesmo do celular próprio no caso 
suas rotinas virtuais e sociais. Novas lógicas, se- das crianças (38,8%). 
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BR\STI.IN.\ I'ÀSS\IlLILI, DA USP, FALA SOBRE A 
CRIANÇA E A FAMÏIIÀ ANTE AS TELAS DIGITAIS: 
PESQUISA DA SITUAÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO 

TERRITÓRIOS DIGITAIS - Já 74,7% dos adoles-

centes e jovens declararam ter seu celular exclusivo. 

E é mesmo o celular, por sua mobilidade e amplia-

das possibilidades de interatividade, o grande ob-

jeto de desejo desta faixa etária. Enviar e receber 

mensagens, ouvir música, jogar, calcular, tirar e en-

viar fotos, gravar, agendar, despertar e navegar na 

internet são alguns dos atrativos em jogo. A popu-

lação adolescente que tem di6culdades em adquirir 
os equipamentos consegue manter-se conectada 
em lan houses, nas escolas ou nos em lugares públi-

cos que ofertam conexão digital. Os novos territó-

rios digitais são sedutores e o interesse despertado  

pode superar o do convívio familiar e social. 

VIGILÂNCIA - Dos adolescentes e jovens de lOa 
18 anos que dispõe de computador em casa, 76,5% 

consideram que o uso da internet é urna atividade 

essencialmente solitária. Colabora com isto a prá-

tica de instalar os equipamentos nos seus quartos. 

Já entre as crianças de 6 a 9 anos, urna parcela sig-
nificativa de 58,6% também acessa e navega sem 
a companhia de outras pessoas. E quase 40% das 
crianças de 6 a 9 anos pesquisadas jogam seus ga-

mes sozinhas. Esta prática solitária é mais acentua-

da nos meninos do que nas meninas. A intervenção 

e controle dos pais no uso do computador e inter-

net diverge em gênero. As meninas e adolescentes 

tendem a ser mais vigiadas e proibidas de conceder 

informações pessoais e fornecer imagens próprias, 

enquanto os rapazes são mais controlados nos atos 

de acessar, ver e baixar conteúdos. 

CONTRIBUIÇÃO - Com o mundo conectado 

perrneando toda a sua vida, a Geração Z precisará 

de urna formação que inclua, contribua e interaja 

com este universo. Neste sentido, o estudo Gerações 
Interativas Brasil - Crianças e Adolescentes diante 

das telas identifica padrões e traz um diagnóstico 
real, lançando um olhar mais apurado que pode 

contribuir com educadores, familiares e estudantes. 

Escola de Pais do Brasil 

Gerações Interativas Brasil - Crianças e Adolescentes diante das telas é um estudo coordenado pelo Fórum Gerações mIe-
rativas*.  Tem como base o diagnóstico de questionários on line respondidos por crianças ejouens em compulodores de suas 
escolas no período de 2010 a 2011. As instituições de ensino participantes receberam preuiamente informações personali-
3adas e confidenciais sobre a pesquisa. Dois questionários foram aplicados: um para crianças de 060 09 anos e outro para 
crianças ejouens de lOa 18 anos. No final de 2011,0 Núcleo das Nouas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à Educação 
"Escola do Futuro USP" foi conuidado a participar da pesquisa reali3ando a análise dos dados coletados e comparando 
cenários leuantados em outras pesquisas. O material está disponiuel gratuitamente para download no site da Fundação 
Telefônica: www.fundacaotetefonica.org.br  

Fó rum Gerações Interativas é uma organização sem fins lucrativos criada com a missão de promover o uso da tec-
nologia como forma de melhorar a vida das pessoas. Reúne profissionais de diferentes nacionalidades e áreas, como 
pesquisadores, professores e empresas. Foi fundada em dezembro de 2008 pela 'Telefônica, Universidade de Navarra e 
Organização Universitária Interamericana (OUI). Saiba mais sobre o Fórum em www.generacionesinteractivas.org  
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POR ROSSANA ESPEZIM 

um A RACÃO 
QUEPROVOCA 
O MUNDO 

NATIVOS DIGITAIS NEM SEMPRE TÊM NOÇÃO DE SEU PODER DE TRANSFORMAÇÃO 

jornal britânico Financial Ti-
mes, um dos principais veícu-

los de comunicação do mundo 
dedicado, principalmente, aos 

negócios, destacou em sua edi-
ção de fevereiro urna lista de 

25 brasileiros "que devern ser 
acompanhados de perto' Ao lado de nomes como 
o do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joa-

quirn Barbosa, e da presidente da Petrobras, Graça 
Foster, destaca-se a estudante catarinense Isadora 
Faber, com apenas 14 anos de idade. 

Aluna da 83 série da Escola de Educação Bá-

sica Maria Tomázia Coelho, localizada no bairro 
Santinho, região norte de Florianópolis, a jovem 
ficou conhecida mundialmente por denunciar 

as precárias condições de ensino da instituição 
estadual em um perfil do Facebook intitulado 
Diário de Classe. A fan page já conta mais de 
600 mil seguidores. A iniciativa provocou con-
flitos com estudantes e professores, e até ame-

aças. Em contrapartida, rendeu-lhe prêrnios e 
repercussão internacional, 

Na Grã-Bretanha, uma história semelhante: 
a garota escocesa Martha Payne, criou um blog 
para criticar a merenda escolar e já conta mais 

de mil seguidores. O que essas garotas têm em 

Muitos jouens e crianças 
expressam meLhor seus 

sentimentos e ideias 
ao nauegar pelo 
mundo uirtual 

comum? Elas são típicas representantes da Ge-

ração Z, corno são chamados os adolescentes 
de hoje. Nativas digitais, nasceram e cresceram 
com videogames, Internet, celular, MP3 e iPod. 

Simbolizam urna geração que fica mais à vonta-

de para expressar seus sentimentos no mundo 
virtual e limitas vezes não têm noção de seu po-
der de alcance e transformação. 

A classificação das gerações (leia box) foi 
criada pelos historiadores Williarn Strauss e 
Neil Howe no livro Generations. As datas de 

início e fim podem variar um pouco conforme 
estudiosos, mas se baseiam no contexto mun-

dial de cada época. O "Z" se refere ao que "os 

jovens fazem de melhor: zapear, saltando com 
desenvoltura da TV para o telefone; do videoga-

me para alguma rede social na web; ou do MP4 
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IN(;RESSAR NO ENSINO MIDIO, ELA VAI PARA UMA NOVA ESCOlA. SUA MAL, MII. LALIIE, AO IUNI)O. BRINCA: 
"QUAl. ESCOLA VAI QUERER ISADORA?" 

para o e-book", de acordo com estudo divulgado grande exemplo, o suporte, nunca se deu tanto 

pela Quest Inteligência de Mercado, de São Pau- valor à família como nos dias de hoje" Para ela, 
lo. A agência constatou que praticamente 100% mesmo que as regras sejam mais flexíveis, ainda 

dos jovens entre 14 e 19 anos participam de ai- precisam existir. "Talvez as relações interpesso- 
guma rede social, 	 ais não possam mais ser ditadas pelo "eu mando, 

você obedece' mas é preciso haver espaço para a 
COOPERAÇÃO E RESPEITO - Na opinião da cooperação e para o respeito' sugere. 

psicoterapeuta Márcia Alencar, não se trata do 	Regina de Mathis, terapeuta de casal e de 
conflito entre o giz e a internet. Para ela, trata-se família e membro do Conselho de Educadores 
de "aprender coisas que façam sentido' E com- da Escola de Pais do Brasil, autora do estudo "O 
pleta: "a geração Z pode circular com desenvol- papel da família diante do poderio das novas 

tura no mundo virtual, mas a família ainda é o mídias' concorda que o núcleo familiar conti- 
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nua a ser o primeiro e principal agente educati-

vo 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... midia! Todas as 

gerações conviveram com invenções. Se no pas-

sado recente, lousa e giz eram ferramentas que 

auxiliavam a transmissão de saber de um pro-

fessor para muitos alunos, hoje essa transmissão 

é feita através de muitos professores para muitos 

alunos, via internet", analisa. 

UM TO.UE NO UNIVERSO - A jornalista 

Cicia Maria Braganholo tem dois filhos ado-

lescentes, Giulia,17 anos e Eduardo, 15 anos. 

Ambos participam de redes sociais, utilizam a 
internet para tarefas diversas: estudo e pesquisa, 

diversão e comunicação e, consequentemen te,  

passam horas "grudados" no celular e no com-
putador, o que a deixa preocupada: "Eles sabem 

o que estão fazendo, são conscientes dos bene-
fícios e dos malefícios de estarem conectados 

até 10 horas por dia. Os dois praticam esportes 

e têm ótimo rendimento escolar. Mas estou sem-

pre alertando para que não exagerem", conta. 

Para Eduardo, que convive com a tecnolo-

gia até dentro da sala de aula, onde o conteúdo 

é exibido em um quadro digital, o computador 

é o meio natural de procurar e encontrar infor-

inações e também de expressar opiniões e até 

sentimentos. Ele aceita os conselhos da mãe, no 
entanto pondera: "Ela diz que não é como no 
'tempo dela Esse tempo já passou e nunca mais 
voltará a ser daquele jeito. No facebook fico sa-

bendo de notícias que muitas vezes não passam 

pelo filtro das mídias tradicionais, e pelos sites 

eu encontro assuntos que depois pesquiso mais 

a fundo", relata. 
Eduardo também é um 

seguidor de Isadora Faber, 

justamente por ela ser uma 
menina igual a todas de 

sua idade e de seu círculo 

- 	 de relacionamentos, e por 

entender a motivação da 
garota. "Ela não denunciou 

.- 	 os problemas da escola dela 
para ganhar popularidade, 

1 	fez para conseguir mudan- 

ças. Só há mudanças quando 

0
1 	 há cobranças", analisa com 

maturidade. Como Isadora 

e Eduardo se encontraram 

no universo on-line? Pelo 
compartilhamento de urna 

postagem de um colega, um 
simples toque que pode mo- 
bilizar um universo em pou-

co tempo no mundo virtual. 
DL.A IL)(): NO I-\(1BOOK I1CC) SÀIWN DL) 1 )I. N(L 1 iL AS QL' 1: NÃ) 1 

PELO lILIRO 1)AS LIJDIAS 1 RADIC1ONAIS." 
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ENTENDA ADEFINIÇÃO 
DAS GERAÇOES 
TRABALHO DE REGINA MATHIS DIVULGADO NO ARTIGO "O PAPEL DA 
FAMÍLIA DIANTE DO PODERIO DAS NOVAS MÍDIAS" 

SILENCIOSA 	 1925 a 1945 	 88 a 68 ANOS 

	

BABY BOOMER 	 1946 a 1964 	 670 49 ANOS 

X 	 1965 a 1979 	 48 a 34 ANOS 

Y 	 1980 a 1994 	 33 a 19 ANOS 

Z 	 1995... 	 MENOS DE 18 ANOS 

GERAÇÃO S (SILENCIOSA) - Pessoas que apren-
deram a viver sob o lema "primeiro a obrigação, de-
pois a diversão". Educados de forma tradicional, são 
convencionais, pacientes, respeitosos e conformistas. 
Obtinham satisfação e orgulho em trabalhar para 
sustentar sua família. Essa geração trabalhou muito e 
duramente. Alcançaram algumas conquistas sociais, 
como a emancipação do mulher (voto), escolariação, 
ampliação do mercado de trabalho. Hoje, glorificam o 
passado e, em sua maioria, desconfiam ou rejeitam as 
novas formas de viver. 

GERAÇÃO BB (BABY BOOMER) - Pós Segunda 
Guerra, foi a primeira geração a fa3er intervalo entre a 
infância e a idade adulta. São pessoas que brincavam 
no rua, sem medo de violência. Geração do contra-
cultura, "reinuentaram/reconstruíram a mundo". Seu 
lema: po3 e amor. Foram ensinados a respeitar autori-
dade e hierarquia; sabem cumprir tarefas e trabalhar 
em equipe. Só tiveram contato com o computador 
quando adultos. Casaram e tiveram filhos mais tarde 
que seus pais. Hoje são guiadas pelo senso de dever, 
presam a segurança, ualoriam uma carreira sólida e 
são fiéis ao trabalho que realiam. 

GERAÇÃO X - Essa geração investiu muito no es-
tudo formal, apesar de seu comportamento informaL 
São pessoas que brincavam em casa ou em casa de 
amigos com Genius e Atari. Tiveram contato com o 
computador no colégio. Nasceram numa ditadura mi-
litar, conheceram a censura, a Aids e enfrentaram de-
safios que os forçaram a mudar hábitos. Conheceram  

o medo. No Brasil, usaram como moeda o cru3eiro, o 
cru3ado e o cru3eiro novo. Aprenderam a Lidar com o 
incerto e adquiriram muita confiança em si próprios. 
São críticas, criativas, impacientes e irônicas. Traba-
lham mais, para ganhar mais. Gostam de ter reseruas 
financeiras e são apegadas a títulos e cargos conquis-
tados por mérito. 

GERAÇÃO Y - Seus representantes nasceram num 
país democrática, estável e respeitado no mundo, 
numa economia mais aberta. Dominam a interneI, 
nasceram antes dela. Desenvolveram intimidade e ha-
bilidades com as novidades tecnotógicas. São capaes 
de faer bem, várias coisas ao mesmo tempo. São per-
sistentes e otimistas quanto ao futuro. Não gostam de 
regras nem de obediência cega. Sempre di3em o que 
pensam. Não aguentam chefes, poisou companheiros 
autoritários, ou um trabalho chato e sem criatividade. 
Gostam de participar e querem entender o que [a3em. 
Não ligam para hierarquia e têm muito pressa em ven-
cer no vida. 

GERAÇÃO Z - Não conheceram a era pré-digital. 
Não compreendem a uida, nem a si mesmos, sem a 
tecnologia. Possuem pensamento e ação rápidos; são 
capazes de ir do etapa 1 à 3, sem passar pela 2. Iden-
tificam a hierarquia e o poder, mas não se intimidam 
com eles parque prioriam a "horiontaLiação" das 
relações. Para eles, tudo é, ou deveria ser, instantâneo. 
São impacientes e intolerantes com a morosidade. 
Não gostam de ser contrariados. Preferem falar com 
amigos (também conectados) do que com a família. 
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LETRAMENTO DIGITAL - A terapeuta Regina 

de Mathis ressalta que a compreensão observada 
no relacionamento de Eduardo com a família é 

mesmo o melhor caminho para que as diferenças 

entre os graus de conhecimento ou intimidade 

com as novas tecnologias não tragam conflitos 

também para as relações familiares. "Afinal, que 

língua falamos em nossa casa? Com quem? E 

quem nos entende? Podemos superar nossas difi-

culdades no uso das novas tecnologias procuran-

do entender melhor os conceitos que estão por 

trás delas: ciberespaço, site, hipertexto, platafor-

ma, chats, facebook etc. Isso é o que chamamos 
hoje de letramento digital, capaz de gerar respeito 

entre as gerações: nas diferenças, um sempre é 

rico naquilo que o outro é pobre! Adultos expe-

rientes 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' aconselha. 
O objetivo, conforme Regina de Mathis é a 

harmonia. "Não conheço pessoa alguma que 

iLL 

FOfo 1)1 S()LON SOARES/A! f/(/ 

kL(!N\ E)!. MAl HIS L)LSTACr\ OE'llO EC!!C\MIN lO 
DKO IAL lACILITA ,• TROCA AFEIIVA E Dl 
CONHECIMENTO ENTRE ASGERAÇÕES 

queira conscientemente tornar-se estrangeira Internet. O convívio entre gerações sempre foi 
em sua própria família; que bisavós, avós, filhos gerador de ganhos afetivos e culturais. Agora 
e netos possam continuar unidos, contando e deverá também ser permeado de tecnologia. 

recontando sua história familiar, ainda que via Sem medo!' finaliza. 	 [jÍJ 

SAIBA MAl5, 	T!1ET 

Guio do Estudante, editora Abril (http://guiadoestudante.abril.com.br/ 
ouenturas-historia/entenda-como-surgiu-conceito-juuentude-721645.shtml) 

Reuista Exame, editora Abril (http://exame.abril.com.br/morIieting/noticias/  
geracao--e-mais-conectada-{uma-menos-e-le-pouco-di-pesquisa 

Educação Biocêntrica (www.escolabiodansasp.bLogspot.com.br) 

Escola de Pais do Brasil (hltp://www.escotadepais.org.br/)  

Márcia Atencar— Construindo Relacionamentos Saudóueis - Escola de Pais de Biguoçu (http://www. 
escotadepaisdebiguacu.org.br/2010/08/construindo-retacioncimentos-saudoijeis/)  
Fober que tenho 13 anos, estou [atendo esta página 
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DIARIO DE CLASSE 
AVONTADEDEMUDAR 
TUDO COMEÇOU COM A COMPARA 
ÇAO. guondo a irmã de Isadora Faber 
ganhou uma bolsa de estudos, a menina 
tímida, mas consciente, noou as diferen- 

	s s e 
os usados no seu colégio do rede publica. 
Enquanto a irmã tinha muito coisa para 
estudar e estava sempre motivada, ela 
convivia com uma rotina desanimodora, 
falta de infraestruturo, de manutenção e 
de incentivo dos professores. A descul- 
po de que a escola do irmã era melhor 	. 
porque era paga, e a dela deixava a de- Duano de Classe 

sejar porque era gratuita não convenceu  
a menina, conta a mãe Mel Faber. "Nós 	 615 
pagamos a escola sim, com nossos im- 	 n'—. 	 mil 
postos, não podemos aceitar qualquer 
coisa", ponderou Isadora. Resolvida a 
não deixar o assunto de lado, a estudan- 

1 

i:: 

te recorreu ao meio mais natural de expressar seus 
sentimentos: criando uma página intitulada Diário de 
Classe, no internet, uma ferramenta que conhecia des-
de que nasceu e onde poderia aglutinar o maior núme-
ro de pessoas, que como ela, nasceram conectadas e 
com um sentimento de que podem, de alguma forma, 
mudar o mundo para melhor. 

Sua apresentação no fanpage (http://www.face-
bookcom/DiariodeClasseSC)  que inaugurou em me-
ados do ano passado já disse a que veio. "Eu Isadora 
Faber que tenho 13 anos, estou fo3endo esta página 
sozinha, para mostrara verdade sobre as escolas pú-
blicas. Ppero o melhor não só para mim, mas para 
todos". Desde então, o caminho não foi fácil. Isadora 
conheceu muito coisa, inclusive o lado negro do fama 
como ameaças de morte. Teve de ir acompanhada ao 
colégio, por medo de agressões, e foi rejeitada por co-
legas e professores. Em compensação, foi reconhecida 
dentro e fora do Brasil como o símbolo do nova gera-
ção Z, daqueles adolescentes plenamente convenci-
dos de que podem faer a diferença. Mais de 600 mil 
seguidores apoiam e buscam inspiração em Isadora, 
que por sua ueS inspirou-se no escocesa Mortha Pay-
ne, que fa3endo o mesmo em sua escola já arrebanhou 
mais de um milhão de amigos mundo afora. 

Isadora não é uma menina de muitas polauras, em 
contrapartida, observa muito, conta a mãe. A uerda- 

de é que basta acompanhar sua fanpage para com-
provar: nado escapa do olhar criterioso de quem tem 
alma de jornalista, profissão que ela elegeu. Desde a 
merenda escolar, até o estado das portas, fechaduras 
etc, tudo foi documentado, dia após dia, no Escola de 
Educação Básica Maria Tomóia Coelho, sem medo de 
represálias, como a blogueira mesmo dii. O lado po-
sitivo, segundo a menina, foi descobrir que o mundo é 
mesmo muito grande. Conheceu gente inteligente, per-
sonalidades, ganhou amigos de lugares distantes do 
país, do estrangeiro, fala para milhares iguais a elo, 
e as mudanças não se limitaram ao mundo virtual, já 
que a estudante foi chamada até para ensinar publici-
tários a conviver com críticas. 

"Temos viajado muito, ela recebeu vários prêmios 
de grande destaque, não esperava tanta repercus-
são", di3 a mãe. E quanto ao futuro? E certo que Isa-
dora não vai parar por aí, agora sua meta é ampliar 
seu observatório para outras escolas. Já concluindo 
o ensino fundamental, ela vai deixar a escola de seu 
bairro, que ficou tão famosa quanto ela, rumo ao en-
sino médio, Mel Faber ainda não sabe onde a filha vai 
estudar no ano que vem. E brinca: "qual colégio vai 
querer a Isadora?". Com certea terá de ser uma ins-
tituição afinada com as novas tendências mundiais 
porque as previsões indicam que muitas "isadoras" 
ainda virão por aí. 
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INTERNET 
/ COMODIDADE E PERIGOS NA REDE MUNDIAL 

E
impossível ficar longe dela. Desde 

urna transferência bancária até a 

urna banal compra de supermer-
cado, a rede mundial de computa-

dores está presente. Oferece rapi-
dez e comodidade, pode-se fechar 

qualquer negócio sem sair de casa. 

Também oferece informação, em tempo real, e 

é um imenso banco de dados impossível de di-

mensionar. Já virou até chavão. Não sabe? "Joga 
no Goog1e" Sendo assim, fica difícil mensurar 

A internet pode ser uista 
como a maior praça 
pública do mundo e 

esconde uiolência real nas 
esquinas uirtuais 

quando e quanto tempo é "normal" e saudável das maiores autoridades sobre o tema no país. 

passarmos navegando. Mas, a internet, que pode 
ser comparada à maior praça pública do mun-
do, também pode esconder a violência bem real 

em suas esquinas virtuais. Atentados e violações 
contra os Direitos Humanos como aliciamento, 
difusão em larga escala de imagens de abuso 

Além de ter desenvolvido programas de cons-

cientização em Segurança da Informação para 
empresas privadas, ela ministra palestras, aulas e 
treinameritos sobre diversos temas relacionados 

ao Direito Digital para órgãos públicos - como 
Polícia Civil e Tribunais - e em congressos e fa- 

sexual de crianças e adolescentes, incentivo ao culdades. Em seu site www.truzzi.com.br  estão 
racismo, ao neonazismo, à intolerância religio-

sa e à homofobia, apologia e incitação a crimes 
contra a vida e maus tratos contra animais tor-
naram-se também crimes cibernéticos. 

A advogada especialista em Direito Digital e 
Direito Criminal, Gisele Truzzi, pós-graduada 
em "Gestão e Tecnologias em Segurança da In-
forrnação' com curso de extensão em "Direi-

to da Tecnologia da Informação", membro da 
Comissão de "Crimes de Alta Tecnologia" da 
OAB/SP e expertise em "Crimes Eletrônicos" e 

Respostas a Incidentes é considerada hoje uma  

disponíveis artigos, conteúdos de palestras e de-

bates. Entre eles está o artigo "Pais analógicos e 
filhos digitais - como orientar crianças e adoles-
centes para o uso ético, seguro e legal das novas 
tecnologias?' 

A resposta, segundo a especialista, é com-
preender a mudança de cenário. "Nas décadas 
de 80 e 90, muitos pais deixavam seus filhos fre-
quentemente à mercê da televisão, a "babá ele-

trônica" da época. Hoje o computador assumiu 
esse papel' analisa. O problema, de acordo com 

a advogada é que a criança assistia passivamente 
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à TV e hoje, com a rede mundial de computa- vezes em Santa Catarina participando de uma 

dores, os jovens podem interagir em tempo real ação conjunta entre Assembleia Legislativa de 

com qualquer pessoa. "Tudo isso deixa a criança Santa Catarina, por intermédio da Escola do 

e os adolescentes muito vulneráveis aos crimes Legislativo "Deputado Lício Mauro da Silvei-

eletrônicos: calúnia, difamação, injúria, ameaça, ra' e Ministério Público para educar, alertar e 
pedofihia, induzimento ao suicídio, falsa identi-

dade, fraudes etc.' alerta. 
SAFERNET BRASIL - Em 2005, um grupo 

de cientistas da computação, professores, pes-

quisadores e bacharéis em Direito preocupados 

com essa nova realidade fundaram a ONG sem 

fins lucrativos, Safernet Brasil (http://www.sa-

fernet.org.br/site/),  apartidária, sem vínculos 

religiosos ou raciais, voltada à prevenção, orien-

tação e acolhimento de denúncias. O psicólogo 

Rodrigo Nejm, diretor de prevenção de crimes 

cibernéticos da Safernet/Brasil, esteve várias  

conscientizar estudantes e educadores da rede 

pública do estado sobre o uso criterioso dessa 

ferramenta. Segundo ele, os mesmos cuidados 

que os pais têm com as crianças e adolescentes 

ao saírem de casa para frequentar espaços pú-

blicos, como a praça ou o shopping, precisam 

ser transpostos para a internet. Vale lembrar 

que a SaferNet mantém o canaldeajuda.org.br  
através do qual pais, educadores ou os próprios 

estudantes podem conversar com equipe de psi-

cólogos especializados, em tempo real via chat, 

ou por email para esclarecer dúvidas. 

VOCÊ SABL POR G1DE NAVEGA SEU FILHO? 
A advogada GiseLe frui convida os responsáveis, em seu artigo "Pais anaLó-
gicos e ILhos digitais - como orientar crianças e adolescentes para o uso ético, 
seguro e Legal dos novas tecnologias?" (http://www.truai.com.br/artigos/)  a 
responder algumas perguntas básicas. Vamos tentar fa3er o mesmo? 

1 	"Você sabe se seu 
fitho está em algum 
sue de relacionamen- - 	
lo (Orlwt, MySapce, 
Facebooh etc)? 

Sabe quem são os 
amigos uirtuciis dele e o tipo de mensagens trocadas? 
Sabe quais são os comunidades virtuais dos quais seu 
Filho participa? 
Tem ideia de quais rotos seu Filho coloca no álbum 
uirtuaL? 
Sabe se seu filho tem blog, [otoblog etc e o que 
pubLica neste tipo de site?" 

DICAS BÁSICAS PARA EVITAR PROBLEMAS NA 
INTERNET (SAFERNET) 

Proibir o uso da internet não resolve o problema. 
Ainda não foi inventada tecnologia mais eficiente que 
o diálogo, a orientação e a promoção do uso respon-
sáueL 
Dados como endereço, número de telefone celular e 
imagens não devem ser publicados para uisualiação 
de pessoas estranhas, uma ue3 que algo é publicado 

no internet não tem mais uolta. 
Jamais se deixe levar por pressões para produir ou 
publicar imagens sensuais. 
Nunca teremos certea de quem está por trás de um 
perfil, de um e-mail ou apelido; Não envie fotos pesso-
ais; Não comente sobre horários e lugares onde estará; 
Não aceite provocações e disputas que possam tra3er 
problemas no vida real. 
9,pando receber mensagens agressivas e com conte-
údo impróprio denuncie ou chame um adulto de sua 
confiança. 
Não envie nem repasse mensagens que agridam 
outras pessoas; Bloqueie o contato dos agressores no 
celular, chat, e-mail e redes sociais. 
Lembre-se! A web não é uma terra sem lei, um univer-
so paralelo totalmente diferente do mundo presencial, 
um paraíso da impunidade, mas é um local em que 
prevalecemos direitos humanos e os valores deles 
decorrentes. 
A partir dos 12 anos os adolescentes estão sujeitos a 
responder no Justiça por ações ilegais praticadas no 
web e os pais podem ser condenados a pagar indeniza-
ções às vítimas dos abusos dos filhos. 
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EDUCAÇÃOBIOCÊNTRICA 
CONTRAPONTO AO MUNDO GLOBALIZADO E TECNOLÓGICO 

m meio a um mundo dominado pela 

tecnologia, a Educação Biocêntrica 

é urna proposta para reaprender a 

estabelecer vínculos afetivos e amo-

rosos através da escuta do coração, 

da empatia, do respeito, da proteção. 
Reaprender a sentir e a amar através 

da vivência. Criada pelo professor chileno Rolan-
do Tom, em meados da década de 60, coloca a 
vida como centro, na perspectiva educativa, pe-

dagógica e ética. 
Maria Angelina Pereira, co-diretora da Escola 

Paulista de Biodanza, destaca que na Educação 

Biocêntrica a aprendizagem se dá de forma vi-
vencial e visceral. "Corno pedagogia centrada na 
Vida, considera a afetividade e o amor incondi-
cional ao semelhante e a tudo o que é vivo como 

única forma de promover o encontro do ser hu-
mano consigo mesmo, com o outro e com o mun-
do em que vive. O sabor da autodescoberta e o 
prazer do conhecimento integrado à própria vida 

são os caminhos percorridos:' afirma. 
Este processo educativo desenvolve a auto-

nomia para que a pessoa possa descobrir o que 

a torna feliz, o que a faz aprender a vivei e tem 
a Biodanza como urna estratégia metodológica. 
Maria Angelina explica que a educação pode ser 

compreendida como um processo de formação 
realizado na singularidade das trajetórias indivi-

duais, a partir das relações estabelecidas na famí-

lia, com amigos e com a comunidade. 
Para a nova geração conectada, a Educação Bio-

cêntrica fortalece o prazer de conviver, trazendo o 
vi -tua! 	rcc ictar CO11 	PICECIaI.  

MARL\ .•\NCELINÀ i'IRLIEA. k ,  IiiIII»E.-\ 

ESCOLA PAUliStA DE B1OI)ANZA 

O sabor da autoclescoberta 
e o praer do conhecimento 

integrado à uicla são os caminhos 
percorridos na aprendiagem 

biocêntrica 

REVISTA ESCOLA DE PAIS - Como a Educa-
ção Biocêntrica pode influenciar na constru-
ção da sociedade? ANGELINA PEREIRA: Pela 

descoberta da harmonia interior de cada um na 
COm O 00110. O pIcao educativo tom 
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corno finalidade desenvolver a autonomia para 

que a pessoa possa descobrir o que a torna fe-

hz, o que a faz conectar-se com sua missão, o 

que a faz aprender a viver. A educação pode ser 

compreendida como um processo de formação 
realizado na singularidade das trajetórias mdi-

riduajs, a partir das relações estabelecidas na fa-

mília, com amigos e com a comunidade. A Edu-

cação Biocêntrica foca não só no aprendizado 

Um excesso de mundo uirtua 
pode nos distanciar da 

conexão com a naturea, com 
emocionar-se, com nossa 

humanidade 

cortica!, informativo, lógico, matemático, mas Nesse cenário, como a Educação Biocêntrica 
nas interconexões, na arte, na dança, resgatando pode contribuir? Criando espaços pedagógi- 

corpo em movimento, a relação emocionada, cos vivos, onde essa nova geração sinta prazer 

como instrumento pedagógico e a inteligência de aprender, de conviver, de partilhar saberes, 
afetiva como a mola propulsora para o apren- de criar redes vivas de interconectividade de 

dizado. Tem a Biodanza, como uma estratégia informação, de firmação e de relação huma- 
metodológica. 	 na. Onde possam redescobrir o prazer de falar 

Como a Educação Biocêntrica pode ganhar cara a cara, olhar nos olhos, e sentir que podem 
espaço no cotidiano da Geração Z que muitas se comunicar de um novo jeito, agregando um 
vezes tem dificuldade de expressar seus senti- novo valor as suas redes sociais com saber e sa-

mentos "cara-a-cara". Em contrapartida, comu- bor, onde a delicadeza, a gentileza sejam os fios 

nica-se com facilidade no ambiente virtual? Sa- da teia afetiva, levando-nos à responsabilidade 
bemos que cada vez mais as novas gerações estão social, à sustentabilidade não só no pensar, mas 
em integração total à tecnologia. É um mundo no agir. A importância dos educadoi-es serem 

encantador, de urna velocidade incalculável, de eternos aprendizes de si mesmos, propiciando 

tantas descobertas, de comunicação rápida e fá- que as pessoas que estão no seu entorno sejam 
cil no ambiente virtual, onde cada um faz parte elas mesmas e não as suas projeções. 
de muitas redes sociais. Parece que com a mes- Para os pais, a Educação Biocêntrica pode 
ma velocidade que entramos na tecnologia, nos significar uma mudança de paradigmas? O 
distanciamos da conexão com a natureza, com cotidiano familiar muitas vezes está repleto de 
os astros, com a contemplação, com o olhar ami- tensões, de falta de tempo, de não saber como 

go, com o enamorar, com o emocionar-se, com a lidar com cada etapa do desenvolvimento dos 

nossa humanidade, ficando muitas vezes a sen- filhos. Nesse sentido a Educação Biocêntrica 

sação de sermos estranhos de nós mesmos, nos convida os pais a serem agentes que promo-
desconectarnos do que somos e da nossa missão vam encontros, espaços de conversas e não só 

neste planeta. Essa forma de viver e conectarse de cobranças. Que o lar possa ter o sabor de 

leva alguns ao pânico de existir, de ser, à depres- reencontro, de brincadeira, de relaxamento, 

são e a várias doenças psicossomáticas. Leva mui- de partilha, de cozinhar junto, de fazer algo 
tas vezes a não mais saber como expressar seus em comum, de semear desejos, novos valores, 
sentimentos, como tocar, como abraçar. 	qualificação, cuidado. 
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ESCOLA DE PAIS DE BIGUA U ENTRA NA 

ONDA DI ITAL 
om 15 anos de experiência na Es-

cola de Pais, os voluntários Tere-

sinha Bunn Besen e Brani Besen 

inovaram quando criaram o site 
da seccional de Biguaçu, da qual 

são fundadores. A ideia era ofe- 

recer um reforço à família no que 

diz respeito à educação, compilando o material e 
disponibilizando-o de forma ordenada e acessível. 

Atualmente, mais de 300 artigos, vídeos, filmes e 

revista estão à disposição na internet. Com  o su-

cesso da primeira iniciativa digital, no segundo se-

mestre de 2012, o casal foi impelido a aceitar um 

novo desafio: implantar a escola virtual de pais. O 

BRANI BESEN E TERESINHA BUNN BESEN 
REALIZARAM NESTE ANO O PRIMEIRO CICLO 
DE DEBATES VIRfUAL DA EP, QUE REUNIU 30 
PARILCIPANTES 

resultado já pode ser conferido. Depois de realizar 

nove ciclos de debates presenciais que mobiliza-

ram mais de 200 educadores, a Escola realizou seu 
Primeiro Ciclo virtual. Composto por 10 Círculos, 

o curso aconteceu de 11 de março a 30 de abril, 

com turma de 30 participantes e atingiu plena-

mente seus objetivos, tanto que a experiência deve 
ser repetida, ainda sem data marcada, conforme os 

organizadores. 
Os convites para o curso foram feitos infor-

malmente, entre amigos, mas cativou, inclusive, 
pessoas que ainda não eram membros da Escola 

de Pais. A turma é composta principalmente por 

mulheres, 90% dos alunos virtuais têm entre 21 

anos e 80 anos de idade, curso superior ou pós-
-graduação, e filhos ainda bebês ou com até mais 

de 30 anos de idade. O processo de estudos on 
Une é semelhante ao presencial. Os temas abor-

dados são os mesmos (ver Box) e os participan-
Les recebem certificação desde que cumpram 

rês das quatro atividades propostas. A turma 

[em um tutor que media os debates, cujos conte-

udos são organizados em quatro módulos. Uma 
vez por semana é realizado um "chat' ou seja, é 

aberto um espaço onde as conversas podem ser 
íeitas em tempo real e todos interajam ao mes-
no tempo. "O objetivo máximo é o desenvolvi-

mento do ser humano em sua caminhada para o 
outro e a busca do transcendente. Nosso papel 

utilizar é aproveitar as novas TICs (Tecnologia 
de Informação e Comunicação) em favor do 

aprendizado. Assim, estendemos esse debate o 
mais longe possível, incluindo locais onde não 

haja sede física da escola de pais. Por isso dis-
ponibilizamos também palestras no You Tube e 

uma página no facebook' diz Brani. 
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e$D" Escola de Pais do Brasil "Educação no mundo atual 
Amor e Segurança - aLicerces de um 
desenuotuimento sadio 
Mãe, esposa e muLher - sua atuaLidade 
O pai e o exercício da paternidade 
A maturidade dos pais na uiuncia familiar 

6. Ação educativa na infúncia, meninice e pré-
adoLescência 
Diliculdades para educar 
Ação educa tiva na adoLescência 
Sexualidade humana 
Como marco o mundo com minha presença 

Para mais informações, uisite o site: 
www.escoladepais.org.br  
E-mail: epbbiguacu@9maiL.com  
Facebook Escola de Pais de Biguaçu 

Servidora da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (Udesc), Teresinha conseguiu celebrar 

um convênio gratuito entre as instituições para 

uso da plataforma moodle, um software livre de 

apoio à aprendizagem. Brani, por sua vez, lembra 

que para concretizar o projeto contou com apoio 

até mesmo dos colegas da Secretaria de Estado 
da Fazenda, onde trabalha, que prestaram uma 

"assessoria voluntária" para o sucesso da primeira 

experiência. "A Escola virtual não exclui a presen-
cial, é possível trabalhar com os dois modelos si-

multaneamente. Trata-se de urna alternativa para 

aquelas pessoas que têm problemas de mobilida-
de, de tempo ou de recursos para se locomover até 

o local de reuniões, além de ampliar as fronteiras. 

A rede mundial de computadores torna possível a 

participação de interessados até mesmo de outros 
paises' comemora Teresinha. 

RESPOSTA POSITIVA - Neusa Teresinha Pin-
to Valentim foi uma das beneficiadas pelo aten-
dimento virtual. Ela que fez parte da Escola de 

Pais por mais 20 anos já considerava sua partici-

pação encerrada devido aos problemas de saúde 

do esposo Emory Oscar Valentim. Professora por 
30 anos, 10 dos quais no ensino superior e cinco 

na modalidade ensino à distância, Neusa acredi-

ta que este método é o mais fácil para eliminar 
barreiras, ao mesmo tempo, exige o comprometi-

mento dos participantes. Com  pós-graduação na 

árcade ensino à distância, a professora sugere que  

esporadicarnente sejam feitos encontros presen-

ciais para estreitar laços e incentivar a continui-

dade do projeto. "Penso que as pessoas vão res-

ponder muito afirmativamente à Escola de Pais 

virtual porque não há dificuldade de horário, de 

trânsito de custos de locornoção' pondera. 

Antônio Carlos de Azevedo, corretor de imó-

veis, fez sua primeira participação na Escola de 

Pais, justamente pelo modo virtual, a convite de 
um amigo. Com  três filhos de 16, 27 e 29 anos 
de idade, a esposa em tratamento de saúde e uma 

reforma em andamento na sua casa, ainda assim, 

ele está conseguindo tirar bom proveito da expe-

riência. "Estou vivendo um momento bem com-

plicado, mas o curso está sendo excepcional para 

mim, muito proveitoso. Pretendo fazer outro se 
for possível' garantiu. 

Marina Petry Kowalski, contadora, 36 anos, 

não faz parte da Escola. Mãe da pequena Lui-

za, de seis anos de idade, sua primeira partici-

pação foi no curso virtual justamente pelas fa-

cilidades que oferece, sem perda do conteúdo. 

"Acompanho os estudos da minha casa, ao lado 
da minha filha. Gostaria de agradecer a EP pela 

oportunidade. Como sou iniciante, descobri fa-

ses, características e atitudes pertinentes a cada 
idade da criança que não sabia que correspon-

diam a um padrão. Gostaria de comentar sobre 
os casais homoafetivos, para quem acredito esta 

teoria também ser válida. Acho que as crianças 

buscarão em algum dos dois alguma referência 
da mãe e no outro alguma referência do pai. Sa-

bemos que hoje até casais dito "normais" podem 
fugir do padrão, mas a essência continua a mes-

ma. O mais importante é formarmos indivíduos 
felizes e com bom caráter' 
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EDUCANDO PARA 
E No SECULO XX1 

século XXI trouxe, consigo, Ensino Superior, por meio do Colégio Rio Branco 

urna geração de crianças e jo- e das Faculdades Integradas Rio Branco; na inclu-
vens - a chamada Geração Z - são de surdos na sociedade, fortalecendo a cul-

nascida e crescida no contexto tura e a identidade surda, com o Centro de Edu-

da cultura digital. Pais e demais cação para Surdos Rio Branco; na aprendizagem 
educadores são desafiados a profissional, para jovens de baixa renda, surdos 

repensar sua atuação, a se abrir e pessoas com deficiência física, promovida pelo 
para compreenderem esse mundo para poderem Centro Profissionalizante Rio Branco; com pro- 

formar, com assertividade, suas crianças e jovens. 	jetos de e-learning e metodologia de educação a 

A Fundação de Rotarianos de São Paulo, aten- distância aplicada aos cursos, por meio do Ensino 
ta às mudanças de um mundo globalizado, bus- a Distância Rio Branco. 

ca, constantemente, por meio do Benchmarking, 	Muitos desafios se apresentam e as práticas 
nacional e internacional, conhecer as melhores educacionais devem estar alinhadas às necessi-
práticas educacionais nas diferentes áreas em que dades desse momento, considerado por filósofos, 
atuam suas mantidas - da Educação Infantil ao como, por exemplo Pierre Levy, revolucionário. 
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Escola e família deuem 
promouer a cidadania 
digital ao orientar os 

jouens e estimular a análise 
crítica do mundo uirtual 

Pela primeira vez na história, o conhecimento 

da humanidade está organizado virtualmente, 

em volumes inimagináveis, podendo ser edi-
tado, compartilhado e construído de qualquer 

parte do planeta e a qualquer momento. É urna 

nova lógica de funcionamento em que conhe-

cer, ensinar e aprender se transformam. 

O aprendizado passou a ser colaborativo e 

professores não mais somente ensinam, mas 

orientam o processo de aprendizagem de alu-

nos, cada vez mais conectados e informados. 

"Hoje trabalhamos com um aprendizado não-

-linear, que acontece a partir do compartilha-

mento de conhecimentos em diferentes espaços 

além da escola", explicou Esther Carvalho, dire-

tora geral do Colégio Rio Branco. 

Surge a necessidade de se desenvolverem novas 
competências nesse contexto. Fala-se, atualmente, 

em Educação 3.0, com mudanças e transforma-
ções que influenciam, diretamente, as salas de au-

las, os professores, os alunos e o processo de ensino 

e aprendizagem. Nesse novo modelo, as tecnolo-
gias e a conectividade permanente, tão comuns no 

cotidiano dos alunos, são usadas para fins pedagó-
gicos. A integração da Comunicação e das Tecno-

logias da Informação ao ambiente escolar se tor-

nou inevitável, necessária e pode, certamente, ser 
uma experiência agregadora e diferenciada para 

educadores, crianças e jovens. Muito além de mo-
dismos e soluções mágicas, esses recursos devem 

estar à disposição de formas inovadoras de ensinar 
e aprender, que promovam a motivação e o com-
prometimento do aluno com seu aprendizado. 

Pensando nisso, o Colégio Rio Branco oferece 

aos alunos, dentre outros recursos, o acesso ao 
Moodle, ambiente virtual de aprendizagem, onde 

e
g 	de Pais do Brasil 

são incentivados a estudar conectados, buscando, 

com a orientação dos professores, diversos conte-

údos interativos e colaborativos, que enriquecem 

as atividades em sala de aula, como vídeos, textos, 

exercícios e tarefas, de forma on line. O uso de 

fóruns virtuais, blogs, celulares para pesquisas e 

registros, é mais um exemplo que vem fazendo 

parte da rotina dos alunos e professores. Tablets 
e celulares estão sendo usados para simular gráfi-

cos durante as aulas de Física. 
Assim como nas relações presenciais, o papel 

dos adultos no acompanhamento e na orientação 

de crianças e jovens no ambiente virtual é impres-

cindível. Para Esther Carvalho, escola e família, 

juntas, devem construir referências, estimular a 

análise crítica sobre o potencial e os limites des-

se mundo virtual. Deve-se atuar para promover 

o que se chama de Cidadania Digital, discutindo 

ternas corno privacidade, participação, credibilida-

de, propriedade, autoria e identidade nesse espaço 

de relacionamento que, embora seja suportado por 

diversas tecnologias, traz o contato entre pessoas. 
REFLEXÕES - Quanto à questão da privacida-

de, Esther Carvalho sinaliza: "Muitas vezes, crian-

ças e jovens se expõem ou expõem outras pessoas 

no ambiente virtual sem terem a dimensão das 

consequências de seus atos. Além disso, qualquer 
conteúdo postado nas redes está fadado a perma-

necer, indefinidamente, nesse ambiente, não se 
apaga. O Colégio Rio Branco procura criar espaços 

e incentivar reflexões sobre o comportamento no 
ambiente virtual, a chamada 'netiqueta' 

O estímulo à iniciativa, à criatividade e à bus-

ca de soluções, pelos alunos, faz parte da proposta 

educacional do Colégio Rio Branco, que incentiva e 

valoriza o protagonismo do aluno. O Grupo Refle-
xão, Equilíbrio e Ação Junto ao Ambiente (Reaja), 
organizado pelos estudaites, busca desenvolver a 
consciência e a responsabilidade socio-ambiental 

nos alunos em várias áreas, com a realização de pro-
gramas internos e campanhas na comunidade. • 
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PADRE GILDÁSIO MENDES 

INT RN T, 
PAIS E FILHOS 
A REALIDADE VIRTUAL JÁ FAZ PARTE DO DIA A DIA DO BRASILEIRO 

e acordo com o Ibope Media sociedade é necessária urna visão mais ampla so- 
(http://tobeguarany.com/inter-
net_no_brasil.phd. Antonioli, 

L. InfoExame, setembro 2012), 
em dezembro 2012, o Brasil 

possuía cerca de 94,2 milhões 
de internautas, ocupando o 

50 lugar em número de conexões se considerar-

mos níveis mundiais. A pesquisa revela que 50,7 

milhões de usuários acessam regularmente a In-

ternet; 38% acessam a web diariamente; 10% de 
quatro a seis vezes por semana; 2 1 % de duas a três 
vezes por semana; 18% urna vez por semana. No 

total, 87% dos internautas brasileiros acessam a 

internet semanalmente, o fito comprova que a re-
alidade virtual faz parte do nosso dia a dia. 

Nossos filhos vivem no mundo virtual e, so-
bretudo, entre as crianças e jovens surgem novos 

hábitos. Os pais vêem os filhos ligados, o tempo 
todo, à internet, às redes sociais e se perguntam: 
Qual o perigo dos filhos estarem o dia inteiro co-
nectados na internet e nos celulares? Professores 

preocupam- se com o acesso fácil e rápido de seus 
alunos à informação e se perguntam: estarão eles 
aprendendo? Até que ponto o excesso de infor-
mação favorece a formação? Para compreender o 

fenômeno virtual na vida dos nossos filhos e na  

bre o fenômeno das novas mídias e da internet. 

Estamos vivendo uma época de grandes 
transformações sociais e políticas. Essas altera-

ções refletem no comportamento social e afetivo 
das pessoas. O Papa Bento XVI chegou a afirmar 

que estamos vivendo hoje no Continente Digital 
e que as transformações profundas no campo da 

comunicação e das novas tecnologias não são 

passageiras, nem superficiais. Elas atingem os 

tecidos mais profundos das relações humanas e 
alteram as plataformas dos estratos sociais e cul-
turais. As crianças e jovens fazem parte do que 

alguns chamam de geração conectada. 
Nossos filhos vivem no universo virtual como 

uma ambiência e acabam por mudar o modo 

como se relacionam. A nova ambiência virtual é 
na verdade um lugar onde as pessoas vivem e se 

sentem de certa forma em casa. Dentro desta nova 
ambiência sem fronteiras, as crianças, adolescentes 
e jovens se relacionam de modo veloz, interativo 
e instantâneo. Eles utilizam a internet e as novas 

tecnologias para estudar, pesquisar, conhecer as re-
alidades em seu redor, investir na vida profissional, 

no entretenimento e até como modo de se enga-
jarem nas questões sociais, políticas e ambientais. 

Esta nova ambiência é lugar de relações humanas. 
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Escola de Pais do Brasil 

E III.ÚSo!o E ILGIOGO, É N1ESIRE 

EM JORNALISMO (UNIVERSIJÁ PONTIFÍCIA SALESIANA, 

ROMA) E EM COMUNICAÇÃO (M!(.HIGAN SI'ATE 

LTNIVERSITY). DOUTOR EM COMUNICAÇÃO (WAYNE 

STATE UNI VERSITY, MICH!GAN), É AUTOR DE 14 LIVROS 

PUBLICADOS EM PORTUGUÊS, INGLÉS E ITALIANO. 

PUBLICOU ARTIGOS EM REVISTAS INTERNAC:I0NAIs. 

MEMBRO DA CONGREGAÇÃO SALESIANA DE DOM 

ROSCO, SDB, É DIRETOR DA FACULDADE SALESIANA DE 

SANTA TERESA. 

O desojio 
saber dialogar e compreender 

as nouas gerações e como 
caminhar com os tempos 

wil 
Para pais e educadores é importante compre-

ender que a verdadeira mudança que vemos hoje 

acontecer na chamada era digital e das redes so-

ciais não é tecnológica, mas humana. Na verdade, 
o que estamos presenciando é uma mudança de 
valores, a criação de novos estilos devida e a bus-

ca por experiências e valores percebidos, isto é, 
experiências que falam por si e têm apelos para o 

crescimento, a conquista e a realização. 

Quando lançamos nossos olhares para as 

redes sociais, contemplamos, acima de tudo, a 
pessoa humana que comunica e não há como 
não vislumbrar nesses novos espaços digitais 

um ambiente para ser habitado também por 
nossos filhos. Além disso, temos que considerar 

que esse novo ambiente está pleno de possibili-
dades para Relacionamentos, educação, investi-
mento humano e científico, solidariedade e com-

promisso com o outro e com a própria sociedade. 

Do ponto de vista sociológico e psicológico, 

as redes sociais revelam aspectos novos de com-

portamentos e atitudes que devem ser aprofun-

dados. A lógica digital quebra a linearidade do 

pensamento humano, modifica o conceito de 

tempo e espaço nas relações humanas ao encur-

tar distâncias. Além da família e da escola, existe 

também a comunidade virtual. As mediações do 
universo virtual tornam-se meios de construção 

da própria identidade social. 
No mundo virtual, pais e 6lhos falam a partir 

de um mesmo lugar como autoridades. Isto não 
significa nivelamento, pois a hierarquização das 

relações é diferente, mas a comunicação em rede 

acontece entre iguais. 
A interatividade é um modo de dialogar com 

as novas gerações. Para elas, a interatividade 

aprendida nos videogames, nas redes sociais, 
assume uma importância vital, uma vez que 
interagir é dialogar e dialogar nada mais é que 

conversar de igual para igual. 
No futuro, veremos tecnologias e sistemas de 

redes mais sofisticadas. A nanotecnologia prin-
cipia a abertura de novos horizontes de possibi-
lidades tecuológicas. O desafio para todos nós é 

saber dialogar e compreender as novas gerações 

e como caminhar com os tempos. 
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JOSÉ FRANCISCO PACHECO 

ESCOLA*COM 
ESTUDANTES DE HOJE SÃO DEPENDENTES 
DE VÍNCULOS AFETIVOS PRECÁRIOS, 
FIRMADOS COM IDENTIDADES VIRTUAIS 

fig 

Q
jovem "teve mau comporta-

mento" e a professora pô-lo 
"fora da sala de aula" Tão 

discreto quanto me era pos-
sível ser, observei o deambu-

lar do jovem pelo pátio da 
escola. Não tardou a inter-

pelar-me, fones nos ouvidos, celular de última 
geração premido entre polegares: 

Aqui tem aifai? 
Queres dizer Wi fi? - perguntei. 
Então você não sabe o que é aifai ... ? - retor-

quiu com um esgar de desdém. E encaminhou-
-se para a biblioteca vazia, de onde seguiria para 

gabinete da diretora. 

Os jornais anunciam que os alunos podem 
aprender em casa, acessar sites contendo os con-

teúdos que o professor daria numa aula. Se os 
alunos dispõem de livros e de Internet, por que 
terão de ir ouvir aula na escola? Para socializa-
ção! - Bradam os teóricos de serviço. Mas de que 

socialização estarão a falar? De alunos postos fora 
da sala de aula, castigos, expulsões? De builyng? 

Entre a "socialização" das escolas que ainda te-
mos e a "socialização" de monstrinhos de tela de 
computador, que venha o diabo e escolha. 

Salman Khan recebeu um pedido dos seus  

jovens primos, que nada entendiam da Matemá-

tica escutada nas aulas dadas por professores. Os 
primos de Khan moravam longe e não restava 

outra solução, se não a de recorrer ao YouTube. 
As aulas de Khan, "dadas" através da Internet, 

foram um sucesso. Em aulas com cerca de vinte 
minutos de duração, os primos compreendiam 
os temas de Matemática, que, em cinquenta mi-

nutos, um professor não conseguia fazer com-
preender. 

A fama das aulas de Khan correu mundo e 

site das aulinhas foi sendo utilizado por mi-
lhares de estudantes. Com  um milhão e meio 
de dólares, que BilI Gates lhe ofereceu, Khan 

fundou uma academia digital. Eu estive lá e, 
ao vivo, pude compreender o drama educativo: 

as novas tecnologias têm servido para conge-
lar aulas num computador, aulas que os alunos 

skinerianamente consomem, sem resquícios de 

cooperação com o aluno vizinho, dependentes 
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SÉ FRANCISCO DEALMEIDA PACH 	É PROFESSOR, 

lICENCIADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E MESTRE EM 

EDUCAÇÃO DA CRIANÇA PELA FACULDADE DE PSICO-

lOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

1)0 PORTO (PORTUGAL). EXERCEU DIVERSOS CARGOS 

NA ÁREA EDUCACIONAL E COORDENOU INÚMEROS 

PROJETOS CIENTtFICOS. TEM 14 LIVROS PUBLICADOS. 

EM 1994 RECEBEU O PRÉMIO EXCELÊNCIA ACADËMICA 

DA FUNDAÇÃO ENG. ANTÕNIO DE ALMEIDA E, EM 2004, 

A COMENDA DA ORDEM DA INSTRUÇÃO PÚBLICA. 

de vínculos afetivos precários estabelecidos com 

identidades virtuais. 
Algumas escolas se vangloriam de oferecer 

tablets aos alunos, instrumentos que contêm 

tudo aquilo que precisam pôr nas provas. E, no 
mundo virtual, muitos jovens consornem in-

formação, escapando de acordar de madrugada 
e obrigar os progenitores a sofrer no caos do 

trânsito, para os levar à escola, onde assistiriam 
a aulas com hora marcada. Longe do edifício-

-escola e a qualquer hora, perambulam por si-
tes, numa aprendizagem solitária idêntica à das 

monótonas aulas de cinquenta minutos. 
Na verdade, Khan não está sozinho: a Inter-

net é generosa na oferta de informação sob a 

forma de vídeos, ou de outros recursos. Basta 

carregar no enter, que o mister Google atende. 
Basta clicar para repetir, até que a matéria seja 
compreendida. Tudo aquilo que um professor 

pode "ensinar" numa aula está plasmado, de 

modo mais atraente, na tela de um computador. 

Reencontrei o moço do "aifai", sentado no 
"laboratório de informática", no cumprimento 
de (rias palavras da diretora) uma "suave puni- 

Tudo aquilo que um proíessor 
pode ensinar numa aula 
está plasmado de modo 

mais atraente na tela de um 
computador 

ção": terá de refletir sobre os seus atos! Suave? 
Ou pura crueldade? Durante quase uma manhã 

inteira, o solitário moço do "aifai" sofreu a tor-
tura de ter dezenas de computadores à sua volta 

e não lhes poder tocar. 
E agora, José? - Perguntarão os professores 

que dispõem de lousa digital e de acesso à Inter-
net. Treinos instalar-nos em novas fórmulas de 
mesmice? Dispondo de novas tecnologias de in-

formação e comunicação, iremos replicar aulas 
congeladas no YouTuhe e em tablets? Quem as 

escutará? Será possível usar o digital ao serviço 

da pessoa? Terá chegado o tempo em que as es-
colas, usando inteligentemente as novas tecno-

logias, se humanizarão? 
Entre a escola de dar aula e a Internet de dar 

aula, haverá urna terceira via? 
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PATRÍCIA KONDER LINS E SILVA 

0̀  FAMILIA, ESCOLA 
E TECNOLOGIAS 
CRIANÇAS DO SÉCULO 21 ENCARAM AS TECNOLOGIAS COMO NATURAIS E 

ESTRUTURADORAS DA REALIDADE QUE ENCONTRARAM AO NASCER 

á 

40 

U
ma cena comum hoje é encon-
trar, em qualquer lugar, uma 
criança muito pequena, qua-

se um bebê, com um tabiet na 

mão. Lida com a máquina com 

gestos aparentemente precisos, 
de quem tem intimidade com 

ela. Infere-se que sabe usar também um smar-
tphone e um ipod e que logo usará cârnera digi-

tal, desktop, laptop e outras engenhocas, próprias 

do seu tempo, para escolher um game ou quebra 

cabeça ou filme sem hesitar. Daí para se comuni-
cai-  virtualmente e acessar montes de informação 
é um passo bem curto. 

Há uns 30 anos diríamos que essas cenas, tão 
comuns hoje, pertenceriam ao livro O Admirá-

vel Mundo Novo, de Aldous Huxley. Mas sabe-

mos que não se trata de ficção científica nem de 
crianças superdotadas. São as crianças nascidas 
no século 21, que crescem imersas em bits, para 

quem a tecnologia interativa sempre existiu. Para 
elas, não há perplexidade ou sentimento de con-

quista em relação aos computadores. Encaram as 
tecnologias digitais como naturais estruturadoras 

da realidade que encontraram ao nascer. 
Marc Prenski chama a essas crianças de "na-

tivos digitais' cujo funcionamento cognitivo é 

RI-VNIAI)OCON(;Rlss() I)A ISC0I.1)Fj'\JS [2(fl3 

diferente das gerações que não nasceram mer-

gulhadas nos bits. Os mais velhos tentam acom-
panhar a corrida das novas tecnologias e são os 

"imigrantes digitais' que não nasceram na nova 

cultura, que ainda se lembram de urna cultura 

antiga em que formaram seus hábitos e visão de 
mundo. 

Os nativos aprendem de maneira diferente 
daquela dos imigrantes. Acessam a informação 

de modo randôniíco e multidirecionado en-
quanto que os imigrantes ainda acreditam em 

aprender passo a passo, com foco único, do sim-

ples para o complexo. As duas maneiras signifi-

cam conexões cerebrais diversas. 

A família e os professores, responsáveis pela 

educação das novas gerações, ainda são imi-
grantes. Não há um gap geracional natural en-
tre as gerações, mas uma ruptura, urna revolu-

ção, uma mudança de paradigma. Os adultos, 
que costumam ser os que apontam as direções 
para a aprendizagem dos jovens, encontram-se 

na situação única em que os mais jovens é que 
dominam a tecnologia que media a relação com 
a realidade e determina a interpretação dela. 

Constroem outra visão do mundo, diferente da 
dos adultos, e se instala um mal-estar desconhe-
cido nos vínculos sociais. 
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:'RÍCIA KONDER LINS E SILVA CURSOU CIÊNCIAS 

SOCIAIS, BIOLOGIA, LETRAS, FILOSOFIA E PEDAGOGIA. 

ÀUTORA DO LIVRO INTELIGÊNCIA SE APRENDE E DE 

I)!VERSOS ARTIGOS EM REVISTAS E LORNAIS. FALA 

'tRÊS LtNGUAS ESTRANGEIRAS, Ê ORIENTADORA 

IL:DAGÓGICA DA ESCOLA PARQUE, RIO DE JANEIRO, 

1-1Á 30 ANOS E É VICE-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 

ERASILEIRA DE EDUCAÇÃO, ABE, NO RIO DE JANEIRO. 

lEvI 3 FILHOS E 3 NETOS. 

E indiscutível a modificação da instituição da 

família, que passa a ser "quem cuida das crian-

ças' A família clássica convive com diversos ou-

tros tipos de organização de pessoas que criam 

crianças e jovens. 
No meio das diversas modificações, a escola 

luta para se adaptar aos estudantes que chegam a 
ela, que são crianças e jovens que crescem intera-
tivos, mas vão à escola para assistir a aulas de que 

pouco participam, ainda dentro de padrões de 
professor doador de conhecimento e alunos pas-

sivos, que escutam. Os alunos se comunicam em 
linguagem diferente da do professor, o que torna 
as aulas obsoletas e desinteressantes. A tecnolo-

gia existente na escola raramente é usada com a 
interatividade que ela permite e muito menos do 

que aquela a que o jovem está acostumado. 

A escola encontra-se num impasse: sabe que 

tem que mudar, mas não sabe como. Com  a in-

formação encontrada nos sites de busca, o que o 

aluno vai fazer na escola? O que será significativo 

e necessário aprender no século XXI? 
A reflexão tem que girar em torno dos saberes 

necessários para viver no mundo futuro. Quais as 

consequências das atuais tecnologias no futuro? 

Não apenas em relação a comportamentos, valo-
res e saberes, mas em relação à própria tecnologia  

digital que parece se auto-alimentar. 

A família está se reinventando e a tecnologia 

alça voos bastante vertiginosos para os imigran-

tes digitais. Há uma gi-ande mudança em curso e 

não adianta ir contra ela. Pelo contrário, deve-se 
participar dela e tentar influir nas modificações. 

A escola e a família (instituições responsáveis 

pela criança) devem se articular para refletir so-
bre a educação das próximas gerações. Sempre 

precisou ser assim, mas, no momento atual, há 
uma mudança mais radical do que simplesmen-
te uma transformação natural na história da 

humanidade. Há um novo paradigma surgindo, 

novas ideias e valores emergindo e convivendo 
com valores e saberes antigos, o que significa 
crise de valores e crise epistemológica, uma crise 

que só se estabilizará com a instalação de novo 

paradigma. 
Nesse cenário em permanente mutação, as ge-

rações devem aprender a lidar com a instabilidade 

e com a mudança acelerada. Terão que solucionar 

problemas da vida real, numa educação em que se 
problematiza o mundo para encontrar soluções, 

muito diferente de urna educação enciclopédica, 
que ainda prevalece em grande parte do sistema 

educacional e no arquétipo de escola que a maioria 
de nós ainda tem impresso na mente. 
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ESCOLA DE PAIS 
"NÓS SABEMOS O QUE SOMOS, 
MAS NÃO O QUE PODEMOS NOS TORNAR", WILLIAM SHAKESPEARE 

T
ornamos conhecimento da exis-

tência da Escola de Pais do Bra-
sil quando a mesma tinha cinco 

anos de existência, e a ela, pron-

tamente, nos integramos'. Essa 

integração e respectiva vivência 
nos reforçou, ensinou e mos-

trou, na prática, a importância de uma família 
saudável para a qualidade de vida, tema esse que 

se tornou o foco de nossas vidas, dos nossos tex-

tos sobre o assunto e de nossos debates e entre-
vistas em rádio e televisão. 

ESCOLA DE PAIS ANO 50 - Como vocês 

letras e educadora, inventou a palavra "Escola de 

Pais", que, desde então, faz sucesso. Essa expres-
são não fôra usada ainda por ninguém, e, ainda, 

nos Estados Unidos, onde a educação de pais 

surgiu, entretanto, há uns cinqüenta anos atrás 
(1910?)( ... ). A Sra. Vérine, convidada por uma 

equipe de estudos para apresentar ao Tribunal 
de Cassação urna exposição sobre o problema 
da educação sexual, aproveitara-se da oportu-
nidade para descrever o fenômeno da inibição 
que se podia constatar, então, em certo número 

de pais e mães diante dos seus deveres educati- 

vos. Dar-lhes a consciência desses seus deveres 

ao mesmo tempo que ministrar-lhes meios para 

melhor desobrigar-se deles, seria exatamente 
esse o objetivo dessa Escola de Pais, cujo projeto 

foi calorosamente acolhido pela assembléia". 

No Brasil, iniciamos nossa Escola de Pais em 
1963, época de grande efervescência sócio-polí-

tica, a partir - essencial e principalmente - dos 

Madre Inês de Jesus, Padre Leonel Corbeil e do 
casal Alzira e Antonio Fernando Lopes (4). Dois 

livros se destacaram, além de outros, à época: 

"Também os pais vão à escola". de Maria Jun-
queira Schmidt (1964 - 2a Edição) e "Educando 

re Cristina Maria (1968), 

A ESCOLA DE PAIS ANO 100 - E quando 
celebrarmos nossos 100 anos, em 2063, que de-
safios estarão enfrentando nossa Escola de Pais e 

os nossos descendentes - os "bisnetos" da nossa 
atual da Escola de Pais? 

Neste mundo de 2063 estarão separados 

"pensamento (inteligência)". então privativo das 
máquinas, e "sentimento". este sim conosco, os 
seres humanos? E que "sentimentos" serão es-
tes? A respeito, Ray Kurzweil, em seu "A Era das 

Máquinas Espirituais". reproduz interessante e 
desafiadora colocação de Danny Hillis, a saber: 

certamente sabem, conforme nos informa André nossos Filhos". de Mad 
Berge2, "foi em 1928 que a Sra. Vérine, mulher de para citar só estes dois. 
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MENDO MIZAEL DEÉ ENGENHEIRO 

DE MINAS E METALURGISTA, UFMG. EX-

ALUNO HONORÁRIO DA ESCOLA DE MINAS 

DE OURO PRETO. Ë PRESIDENTE DA J.MENDO 

CONSULTORIA, DO CENTRO DE ESTUDOS 

AVANÇADOS EM MINERAÇÃO, DA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA MINERAÇÃO, 

[DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL 

DE MINAS. É VICE-PRESIDENTE, COM SUA ESPOSA 

ANA REGINA, DA ESCOLA DE PAIS DO BRASIL 

"Eu gosto do meu corpo assim corno qualquer 

outra pessoa, mas se eu puder chegar aos 200 

anos com um corpo de silício, aceito"  

Outros falam do "fim da morte" como hoje 

a conhecemos, via "fabricação de órgãos, troca 
dos avariados ou disfuncionais", robôs fruto da 

nanotecnologia aplicada à melhoria da nossa 

saúde, etc., etc., etc.. E aí vale a observação de 
Leopold Norek, da Federação Psicanalítica da 

América Latina, segundo Sonia Racy, no Estado 
de São Paulo: "Em um mundo onde as coisas 

estão cada vez mais técnicas, o desafio para o 
analista é permanecer um humanista' 

Quanto a relação pais-filhos e a preocupação 

dos pais, ele lembra que "quando comecei, a an-

gústia dos pais era que os filhos estavam viran-

do revolucionários. Hoje, se preocupam porque 
os filhos estão virando fanáticos. Com  a falta de 

tempo para construir um acervo que dê conta 
da sua humanidade, o individuo apela para as 

receitas prontas' 
CRER NO FUTURO - Como destacou Gro 

Brundtland para a Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, no 

"Nosso Futuro Comum", "a humanidade é capaz  

de tornar o desenvolvimento sustentável - de ga-

rantir que ele atenda as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de as gerações 

futuras atenderem também às suas' 

Nessa mesma linha, vale citar Leo Valiani, 

historiador italiano: "Nosso século demonstra 

que a vitória dos ideais de justiça e igualdade é 

sempre efêmera, mas também que, se conseguir-
mos manter a liberdade, sempre é possível reco-

meçar ( ... ). Não há por que desesperar, mesmo 
nas situações mais desesperadas", ou seja, temos 

que acreditar! 

MENSAGEM FINAL - Fica, assim, pois, 

para nosso presente e para o futuro da nossa 
querida Escola de Pais, para nós destacarmos, 
permanenternente, aos nossos filhos e aos nos-

sos circulistas: busquem "em primeiro lugar o 

reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas 

vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocu-

pais, pelo dia de amanhã: o dia de amanhã terá 
as suas preocupações próprias. A cada dia o seu 

cuidado", conforme Mateus 6,33 e 34. 

1 SOUZA, José Mendo Mizael de. Família S.A: Construa 
a Empresa de Amor que faz a diferença. Belo Horizonte. 
Mandamentos Editora, 2009. 

2 BERGE, André. 'Sugestões aos Pais e Educadores' Rio 
de Janeiro. I.ivraria Agir Editora, 1966. 
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MARA RITA SEJXAS 

O IMPACTO DAS 
TRANSFORMA ç  OES 
COMO AS ATUAIS MUDANÇAS ATINGEM AS RELAÇÕES INTERFAMILIARES 

E
ste trabalho objetiva abordar as 
transformações do mundo pós-mo-

derno de uma forma geral e particu-
larizar a discussão, sobre um aspec-

to crítico, que a meu ver, ao mesmo 
tempo, gera e embasa todas estas 
mudanças. Trata-se da relatividade 

valorativa, que está subjacente à filosofia do mun-

do pós-moderno, podendo levar a um Relativis-
mo Extremado, que tem sido objeto constante de 

preocupação e discussão de muitos pensadores 
e de várias encíclicas papais. A seguir discorre 

sobre como estas transformações que provocam 

mudanças, atingiram as famílias da atualidade e 
discute pontos, que talvez possam ajuda-las a en-
frentar algumas das dificuldades mais importan-
tes e frequentes, sobietudo as decorrentes da evo-

lução da mídia atual e de seus instrumentos de 
comunicação. Explicita que o pós-Modernismo 
é o resultado e ao mesmo tempo causa de apa-

recimento ou fortalecimento de novos valores e 

formas de conduta. O pós-modernismo nos traz 
a concepção de que a percepção humana varia 
de homem para homem, conforme seu apara-
to biológico e sua história e que, portanto, cada 
um percebe a realidade de uma forma própria 

e individual, influenciada pela cultura em que  

vive. Temos, como decorrência desta afirmação, 

um relativismo cultural e moral que pode trazer 
muitos prejuízos ou vantagens. Como vantagens, 

podemos dizer que substitui o princípio da ob-
jetividade pela subjetividade gerando: o respeito 

pelas diferenças; o princípio da inclusão; a demo-
cratização das relações; a valorização igualitária 

de todas as ciências e formas de conhecimento, o 

que promove o trabalho comunitário e em rede. 

Estas transformações trazem progresso e não po-

demos fugir delas, sob-risco de permanecermos 
defendendo valores antigos, como o casamento 

arranjado, a submissão da mulher, o autoritaris-

mo paterno, o trabalho escravo. Mas, se a rela-
tivização dos valores é necessária para que haja 

progresso e mudança, cairmos num relativismo 
ético e cultural extremado em que vivemos hoje é 

desastroso. Relativismo Cultural e Ético é a visão 

de que os sistemas morais ou éticos, que variam 
de cultura para cultura, são todos igualmente vá-

lidos e que nenhum sistema é realmente "melhor" 

do que qualquer outro. Isto é baseado na ideia de 
que não existe um padrão definitivo do bem ou 

do mal, então cada decisão sobre certo e errado 
é um produto da sociedade. Portanto, qualquer 

opinião sobre a moralidade ou ética está subor-

dinada à perspectiva cultural de cada pessoa. A 
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J(IARITADANGELOSEIX. É I)(U1'ORA EM PSICOLO-

CIA PELA PUC/SP E ESPECIALISTA EM TERAPIA DE CASAL 

E FAMÍLIA; MEDIADORA DE CONFLITOS; COORDENADO-

RA DA ESCOLA DE SOCIODRAMA FAMILIAR SISTÉMICO 

E DO GRUPO DE ESTUDO E PREVENÇÃO À VIOLÉNCIA 

DOMÉSTICA. MEMBRO DO CONSELHO DE EDUCADORES 
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TERAPIA FAMILIAR DO BRASIL (2010). 

Uma sociedade que adota a 
ideia de que não há uma pataura 
linal sobre o "certo" ou "errado" 

perde a capacidade de emitir 
julgamentos 

nosso ver esta forma de pensar nos faz incorrer 

em erro. Ao invés de simplesmente dizermos: 

"nós precisamos compreender os costumes de 

outras cu1turas' na verdade dizemos: "não po-

demos julgar a conduta de outras culturas", inde-
pendentemente das suas razões, de suas ações e 

de suas consequências. Este raciocínio til-a qual-

quer perspectiva de discussão. A contradição do 

relativismo cultural se torna imediatamente apa-

rente. Uma sociedade que adota a ideia de que 
não há uma palavra final sobre o "certo" ou "er-

rado" perde a capacidade de emitir julgamentos. 

Precisamos de valores todos os dias, e que não 
sejam apenas valores econômicos para orientar e 
resolver o nosso cotidiano. Segundo Jaques Pujol 

(1987) existem dois tipos de valores: Os valores 

próprios da moral social, que são próprios da 

Cultura, que podem variar segundo a religião, a 

política e o social. Os valores da Ética Universal 

em continuo vir a ser que dependem da evolu-

ção do espírito humano, da ciência e da técnica. 

Destes derivam as aspirações de bem estar de Jus-

tiça e Paz da humanidade. Também variam, mas 
o fazem muito lentamente. Os primeiros cha-
mados "valores Culturais" são secundários aos 

"valores universais" comuns à espécie humana 

e precisam ser preservados. Resguardando-se a 
característica valorativa da família atual, e sua 

capacidade formadora, instruindo suas crianças 

sobre como se utilizar dos recursos e benefícios 

midiáticos, orientando-se por valores, sabemos 

que estes poderão contribuir para seu desen-
volvimento e inclusive servir de instrumento de 

aproximação entre pessoas da família. Este texto 

ressalta ainda a discussão sobre a importância 

de se ter e transmitir um sentido de vida para os 

filhos, enquanto matriz de identidade que toda a 
família é. Torna-se particularmente importante 
a discussão sobre a forma de transmissão destes 

valores, desenvolvendo OS limites e responsabi-

lidades de cada um, ao mesmo tempo em que 
preserva sua liberdade e autonomia. 
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EDUCANDO PARA A PAZ, 
SOLIDARIEDADE E PARTICIPAÇÃO 

PARA MUITOS PAIS, "PREPARAR OS FILHOS PARA A VIDA" QUASE 
EUIVALE A PREPARÁ-LOS PARA A GUERRA 

U
m dos grandes desafios do 

século XXI é continuar des-
cobrindo caminhos eficazes 

para ajudar crianças e jovens 

a crescer com a capacidade de 

construir a paz e a solidarieda-

de em um mundo com tantos 
episódios de violência não apenas contra eles, 
mas também entre eles. 

Odesenvolvimento de urna criança que se 

tornará uma pessoa pacífica, solidária e partici-
pativa requer a consolidação de características 

múltiplas e complexas, muitas das quais estão 
incluídas nos conceitos de "inteligência emo-

cional" e de "inteligência social": olhar os con-

flitos como desafios para criar saídas e soluções 
razoáveis para todos os envolvidos; capacidade 

de empatia; pensamento sistêrnico; facilidade de 
trabalhar com grupos e em equipe; capacidade 
de liderança e de tornar iniciativas; disposição 
para superar dificuldades e obstáculos. Ou seja, 
posturas ativas e dinámicas que estão sendo 
cada vez mais valorizadas no mercado de traba-

lho. Longe de urna postura de submissão, con-
formismo ou pasmaceira. Claro que nem todas 
as pessoas desenvolverão igualmente todas essas 

características, mas este é o conjunto que defi- 

niria a postura de urna paz ativa e participativa. 

Na evolução do conceito de paz chegou-se a 
uma visão holística, em que construir a paz no 

cotidiano de nossas vidas equivale a um trabalho 

ativo ao redor de três eixos: aprender a cuidar 

bem de nós mesmos, dos outros e do ambien-

te em que vivemos. Em essência, isto significa 
expandir a capacidade amorosa e canalizar o 

potencial agressivo para fins de assertividade e 

persistência para alcançar as metas propostas. 
NOVO MODELO - Quando examinamos o es-

tado do mundo, vemos um cenário desolador em 
que há muitos tipos de violência, desigualdade 
social, consumo predatório de recursos finitos, 

e o crime globalizado que nos aterroriza. Mas 
vemos também um cenário esperançoso, com a 
possibilidade de construir uma globalização em 

outros moldes, facilitada pela democratização 

do acesso à informação que pode incrementar o 
trabalho cooperativo e o reconhecimento da hu-
manidade como um todo. Isso poderá resultar 
na implantação de um novo modelo econômi-
co, social e político que conduza à realização de 
uma vida coletiva solidária. 

No cenário das descobertas científicas sobre 

o desenvolvimento humano, destaca-se o con-

ceito de competência do bebê e da criança pe- 
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O desenu umenLode urna 
criança que se tornará uma 
pessoa pacíka, solidária 
e participativa requer a 

consolidação de características 
múltiplas e complexas 

quena, de sua capacidade de formar vínculos 
desde muito cedo. O cérebro é um órgão social: 

ser humano já nasce equipado para vincular-

se. O desenvolvimento da empatia, as sementes 

da solidariedade e da expansão amorosa come-
çam a germinar nos primeiros anos de vida. É 

preciso reconhecer a sabedoria das crianças, a 

competência das famílias e o poder dos peque-
nos gestos e ações do cotidiano como contribui-

ções essenciais para a grande mudança da cons- 

espírito inovador e empreendedor, refletir so-

bre as contribuições que cada um pode oferecer 
para a coletividade, mostrar disposição para co-

operar mais do que para competir, ter visão sis-

têmica e resiliência para encarar as adversidades 

mantendo a fé na possibilidade de vislumbrar 

saídas melhores que propiciem um verdadeiro 

bem-estar coletivo: estas são características es-
senciais para viver no século XXI, tão marcado 

por instabilidades, riscos e incertezas. 

GERAÇÃO P - A solidariedade, a cooperação 

e o trabalho em equipe para cuidar da coletivi-
dade são essenciais. Para isso, precisamos rever 

nossas práticas de vida para conseguirmos pre-

parar as novas gerações para atuar nessa dire-
ção, buscando qualidade de vida em contextos 
de densidade populacional. O mundo hiperco-

nectado e com bilhões de habitantes convive, 
em tempo real, com urna imensa gama de dife-

renças com as quais é preciso conviver, com o 
máximo de cooperação possível, buscando paz 

e harmonia. 

ciência coletiva da humanidade que, por força 	A violência é aprendida e o respeito também 

do que nos mostra o cenário desolador, tornou- é. Somos nós que decidimos de que modo va- 

se uma medida de sobrevivência da espécie. 	mos nos comunicar. Além da geração X,Y,Z, 

Ter flexibilidade de pensamento para rever precisamos educar a Geração P - os construto-

conceitos e redefinir prioridades, desenvolver res da paz! 
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ALAS ÁVLA 

EDUCAÇíA- ,(,_) E AUTONOMIA 
USO DE TECNOLOGIAS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS SEM FINS ECONÔMICOS 

Q
Instituto C&A é uma organiza-

ção da sociedade civil sem fins 

econômicos, criada em 1991 

pela C&A Modas para contri-
buir no processo de educação 

de crianças e adolescentes bra-

sileiros. Atua em parceria com 
organizações sociais e com o poder público, acre-
ditando que uma educação de qualidade é funda-

mental para que o país possa avançar na garantia 
desse direito para todas as crianças, adolescentes 
e jovens. 

O Instituto C&A surgiu precisamente na déca-

da em que ernergia no cenário internacional uma 

geração que iria causar grande mudança na socie-
dade, sobretudo nas relações sociais. O apareci-
mento da Geração Z - caracterizada pelo conjunto 
de indivíduos constantemente conectados, através 
de dispositivos portáteis à internet - é responsável 
por um salto geracional sem precedentes na cor-

rida pela informação. O domínio das tecnologias 
informacionais coloca esta geração à frente dos 
adultos de outras gerações que com ela convivem, 

dando-lhe um lugar privilegiado na atual configu-

ração da sociedade da informação e do conheci-
mento. 

Em 1993, o Instituto C&A vislumbra a possi-
bilidade do uso do computador na educação. As 
primeiras ações são implantadas por voluntários 

da empresa junto a adolescentes, com o objetivo 
de introduzi-los na informática. Esta ação, dotada 

de um caráter meramente funcional, evolui para o 
uso do computador como urna ferramenta inteli- 

A transformação da sociedade 
requer que suas instituições sejam 

desenuotuidas de modo a gerar 
sujeitos políticos legítimos que 

possam interuir no espaço público 
e transformá-Lo 

gente e interativa. A ação do técnico em informáti-

ca é substituída pela ação do pedagogo, de modo a 

integrar o uso do computador com outros recursos 
pedagógicos para promover a aprendizagem. Este 

projeto, inicialmente denominado Meninfor - 
Meninos e Meninas na Informática, se amplia para 
um público de 7 a 17 anos, e seus objetivos passam 

a traduzir o que o educador Bernardo Toro classi-

fica como competências e habilidades básicas para 
o século XXI, já sobejamente conhecidas. 

Em 1997, o nome Meninfor é substituído por 

Click - de Olho no Mundo, acompanhando as 

mudanças no cenário que demandavam por nova 
metodologia para a utilização educacional do 
computador. Aí se pressupõe "uma construção 
teórica educativa inovadora e consistente que dê 
respaldo a uma exploração tecnológica que privi-
legie o humano e a constante transformação do ato 

de educai visando um Homem e um mundo cada 
vez melhores" 

Ações de tal ordem vão se multiplicando no 
cenário, tal como um efeito em cadeia, em que se 

identifica a emergência de entrar em urna onda, 
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da qual não é mais possível ficar à margem. É 

neste contexto que eclode um movimento sem 

precedentes na sociedade brasileira, por meio da 

campanha que visa levar a informática para comu-
nidades de baixa renda, devendo ela extrair o me-

lhor desta tecnologia. A partir da campanha Infor-
mática Para Todos, liderada por Rodrigo Bággio, 

é criada a organização não governamental CDI 

- Comitê para a Democratização da Informáti-

ca, hoje presente em 12 países, com um impacto 

positivo na vida de um 1.54 milhão de pessoas, 

desde 1995. É um processo educacional muito 

amplo que acredita no potencial do ser humano e 
na tecnologia como ferramenta de libertação e de 

emp oderame nto. 
No cenário das organizações sem fins lucrati-

vos - conhecidas como Organizações da Socie-

dade Civil - tais mudanças também foram sendo 

sentidas e incorporadas em graus distintos, devido 

às diferentes configurações que elas apresentam. 

(Organização da Sociedade Civil é um nome ge-

nérico que tanto cabe a um instituto ou fundação 

empresarial quanto a uma associação de base co- 

munitária, como uma creche, um centro social, 

etc.). De uma forma ou de outra, as organizações 

sociais têm seus limites. Porém, ao refletir sobre 

seus maiores desafios, pensou-se que a inclusão de 

tecnologias em seu ambiente interno seria capaz 

de romper com as barreiras de suas limitações. 

Mas urna organização não precisa apenas dis-
so. Ela tem de cuidar do seu desenvolvimento de 

forma integral, ou seja, do seu enraizamento social 
e político. Vale dizer da sua identidade, das suas 

estratégias de intervenção no meio social, da sua 

forma de gerir e governar pessoas e ações e dos 

meios que utilizará para captar recursos. Logo, 

os recursos tecnológicos são um aspecto de urna 

gama de outros recursos que uma organização tem 

de lançar mão para prover a sua sustentabilidade. 

A transformação da sociedade requer que suas 

instituições sejam desenvolvidas, de modo a gerar 

sujeitos políticos legítimos que possam intervir no 

espaço público e transformá-lo. 1'al como a edu-

cação busca intervir no processo de formação do 

sujeito para que ele alcance sua autonomia, trans-

formando a si e o meio do qual faz parte, também 

as instituições são organismos vivos, capazes de 

produzir mudanças na vida das pessoas e no cam-

po ético-político em que ela atua. 
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ANTONIO BARBOSA 

POLITICAS PUBLICAS PARA A 

JUVENTUDE JA 
INEXISTÊNCIA DE AÇÕES DO ESTADO VOLTADAS À POPULAÇÃO 
JOVEM PODE FREAR DESENVOLVIMENTO DO PAIS 

hina, Índia, Brasil, Rússia e 
África do Sul são considera-

dos países emergentes no ce-

nário econômico global des-

tes princípios do século XXI. 
A despeito das espetaculares 
cifras de crescimento anual 

que assombram o mundo, a China terá, sob 

determinados aspectos, mais dificuldades para 
se tornar potência incontrastável nas próximas 

décadas do que a Índia, por exemplo, cujo nú-

mero de habitantes não fica muito distante do 
que é apresentado hoje pela China: se os chine-

ses somam algo em torno de 1,35 bilhão de ha-

bitantes, a antiga colônia britânica abriga cerca 
de 1,15 bilhão. 

A diferença considerável entre ambos, cujo 
peso pode definir a supremacia de um ou de ou-
tro no cenário mundial nas próximas décadas, 

é explicada pela demografia. Enquanto a popu-
lação chinesa tende rapidamente ao envelheci-

mento, decorrente da melhoria dos padrões de 

vida e da política oficial de rigorosa restrição da 

taxa de natalidade, a população indiana mostra-
-se majoritariamente constituída por jovens, 
com tudo o que isso representa, inclusive em 
termos de participação na população econo- 

micamente ativa. É nesse ponto que o Brasil se 

aproxima da Índia, embora seja abissal a dife-
rença quanto ao número de habitantes. 

O que pode frear o desenvolvimento de pa-
íses como Brasil e Índia, impedindo-os efeti-

vamente de ultrapassar o estágio de emergente 
para o de potência consolidada, é justamente a 
inexistência de políticas públicas eficientes vol-

tadas para essa imensa população jovem. Pelo 

que se vê nos dias de hoje, tanto o gigante sul-

-americano quanto o subcontinente asiático fra-
cassaram - ou, na melhor das hipóteses, estão 

bem distantes do que se poderia definir como 

sucesso - no único setor que lhes permitiria des-

lanchar na direção do pleno e integral desenvol-

vimento: a educação de suas crianças e de seus 
adolescentes e jovens. 

O caso brasileiro é exemplar de como desi-
gualdades historicamente construídas acabam 

por impor ao país um altíssimo preço em meio 
a um cenário econômico verdadeiramente mun-

dializado, com o aumento vertiginoso da capaci-

dade produtiva, o qual se apoia no extraordinário 
nível de desenvolvimento científico-tecnológico 
que tão bem caracteriza a civilização contempo-

rânea. Ora, ciência e tecnologia, as verdadeiras 
alavancas da globalização, expressam o real sig- 
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nificado do conhecimento no mundo de hoje. A 

educação é o instrumento por meio do qual o 

conhecimento científico é produzido. No mun-

do contemporâneo, sob o impacto da sociedade 

urbano-industrial, não se conhece caso algum 

de país que tenha logrado desenvolver-se plena-
mente sem que sua população tivesse acesso à 

educação básica de qualidade para todos. 
Eis o maior de todos os desafios que, nestas 

décadas iniciais do século XXI, o Estado bra-
sileiro terá de enfrentar, sob pena de hipotecar 

miseravelmente o futuro da sociedade nacional. 
Trata-se de oferecer as três etapas da educação 

básica - educação infantil, ensino fundamental 

e ensino médio - a todos os brasileiros nesta fai-
xa de escolaridade, assegurando-se os padrões 
de qualidade internacionalmente aceitos. Para 
que isso ocorra, é imprescindível que a União 

assuma determinadas responsabilidades, o que 

não vem ocorrendo há bastante tempo. 
A experiência tem demonstrado que deixar 

aos Estados e aos Municípios a tarefa quase que 

exclusiva de conduzir os três níveis da educação 
básica é perpetuar o quadro de que nos enver-

gonhamos, incapaz de permitir que o país deixe 

de ser a eterna promessa de um porvir ventu-
roso. Um grande acordo nacional, a envolver as 

Deixar aos Estados e Municípios 
a lare[a de conduir os três 
níueis da educação básica é 

perpetuar o quadro de que nos 
e nue rçj o n h amos 

três instâncias do poder público, é o caminho 

por meio do qual União, Estados e Municípios 
haverão de compartilhar responsabilidades para 

o oferecimento de urna educação básica compa-
tível com as exigências da contemporaneidade. 

Esse compartilhamento não poderá, em ab-
soluto, prender-se a retóricas vazias. Antes, de-
verá assentar-se na fixação de metas, na oferta 

de suficientes recursos financeiros, no acompa-
nhamento, coordenação, supervisão e avaliação 

de todo o processo. Isso somente será factível 
com o engajamento do poder federal, por um 

período de tempo não inferior a dez anos. Não 

há outro meio para assegurar à juventude brasi-

leira a formação educacional necessária ao ple-
no exercício da cidadania consciente e à inser-
ção em um mercado de trabalho cada vez mais 

subordinado ao conhecimento. 	 U 
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á mais de 50 anos cientistas 

de diferentes áreas têm inves-
tido em estudos sistemáticos 

sobre as formas de educar os 

filhos e as suas conseqüências 
para o desenvolvimento das 
crianças. O modelo teórico 

de Diana Baumrind sobre os tipos de controle 

parental foi um marco nos estudos e serviram de 
base para um novo conceito para compreensão 

LIDIA WEBER 

ESCOLA E FAMILIA 
EDUCANDO PARA UMA SOCIEDADE PLURAL 

A CRIANÇA ESTÁ TOTALMENTE INSERIDA NO CONTEXTO FAMILIAR E 
ESCOLAR, ONDE ELA DEVE ATUAR EM DIVERSOS PAPÉIS 

estes também aceitam a responsabilidade de res-
ponderem, o quanto possível, aos pontos de vista 

e razoáveis exigências dos filhos; pais negligentes 
são não exigentes e nem responsivos, tendem a 

orientar-se pela esquiva das inconveniências, 
o que os faz responder a pedidos imediatos da 
criança apenas de forma a findá-los. 

Milhares de pesquisas vêm sendo realizadas 
em centros acadêmicos mundiais e os resultados 

apontam o estilo parental autoritativo (também 
das estratégias parentais utilizadas para discipli- chamado de participativo) como sendo o mais 

nar os filhos, bem como todo o clima emocional efetivo para o desenvolvimento de crianças e de 

que permeia essa relação: denomina-se atual- adolescentes. Os outros três estilos trazem difi- 
mente de "estilos parentais' 

Na década de 80, Maccoby e Martin reorga-

nizaram o modelo de Baumrind por meio de 
duas dimensões: exigência e responsividade, sen-
do que as características de cada estilo parental 

puderam ser sistematizadas através destas duas 

dimensões: pais autoritários são exigentes e não 
responsivos, ou seja, as exigências deles estão em 

desequilíbrio com a aceitação das exigências dos 
filhos, dos quais se espera que inibam seus pedi-

dos e demandas; pais indulgentes são responsivos 

e não exigentes; pais autoritativos são exigentes e 
responsivos, ou seja, há uma reciprocidade, os fi-
lhos devem responder às exigências dos pais, mas  

culdades para o desenvolvimento global: notas 
baixas, maior freqüência de comportamentos de 

externalização (agressão verbal ou física, des-
truição de objetos, mentira, bullying, maior uso 
de tabaco, álcool e drogas) e de internalização 

(retração social, depressão, ansiedade, capacida-

de rebaixada para gerir conflitos). O estilo auto-
ritativo traz conseqüências positivas em vários 

domínios: melhor performance escolar e boas 

notas, melhor uso de estratégias adaptativas, 
maior grau de otimismo, menor índice de de-

pressão, melhor autoestima, habilidades sociais, 
competência social e autoconfiança. 

Infelizmente o estilo autoritativo não é o 
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Família e escola deuem estar 
prontos para atuarem de 

maneira integrada para o bom 
desenuoLuimento global de 

crianças e adolescentes 

estilo mais presente em diferentes sociedades 

pesquisadas. De modo geral, os pais dividem-

-se em aproximadamente 35% de autoritativos, 

35% de negligentes, 15% autoritários e 15% per-

missivos. Ainda há muito que fazer para criar 
uma nova geração de pais mais atentos às conse-

qüências que acabam trazendo para o desenvol-

vimento dos seus filhos. Projetos como "Escola 
de pais do Brasil" e o "Programa de Qualidade 

na Interação Familiar" de Weber, Viezzer & 

Brandernburg (UFPR), são essenciais para uma 

nova compreensão dos desafios da parentalida-

de. Intervenções diretas com pais possibilitam 
a aprendizagem de conhecimentos específicos e 

habilidades que lhes permitam promover o de-
senvolvimento e a competência de seus filhos, 

que por sua vez, serão os pais de amanhã, atin-
gindo inclusive outras gerações. 

A escola deve estar incluída nesse universo, 

tecendo uma verdadeira parceria e ajudando 

famílias com reflexões e técnicas de educação 

mais eficazes. A criança está totalmente inserida 

no contexto familiar e escolar, onde ela deve atu-

ar em diversos papéis. Por um lado, está a famí-

lia corno agente primário do desenvolvimento 

infantil, responsável em transmitir as primeiras 
informações, crenças, valores e interpretações 

sobre o mundo, sendo que um dos principais 

papéis da família é a socialização da criança. Por 

outro lado, está a escola, que também contribui 

para o desenvolvimento de crianças e adoles-
centes em relação à aquisição do saber cultural-

mente organizado. Com  a mudança recente na 

organização das atividades familiares, a criança 
se insere na escola cada vez mais cedo. Porém, é 

no ambiente familiar e na relação com os pais, 
que a criança encontra a principal fonte de re-

cursos para lidar com os desafios do processo de 
integração e adaptação à escola. Por isso, a rela-

ção pais-filhos constitui a base referencial para 
o desenvolvimento global do indivíduo. Família 

e escola devem estar prontos para atuarem de 
maneira conjunta, integrada, uma cumplicida-
de social e afetiva para o bom desenvolvimento 

global de crianças e adolescentes. 

er om 
Escola de Pais do Brasil 

A NATALIA DOBRIANSKYJ WEBE PSICÓLOGA 

(UFPR), MESTRE E DOUTORA EM PSICOLOGIA EXPERI-

.\IENTAI, (USP), PÓS-DOUTORA EM DESENVOLVIMEN-

ID FAMILIAR (UNB); PROFESSORA E PESQUISADORA 

(DEI'ARTAMENTOS DE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 

l)FSDE 1982) E ORIENTADORA DE MESTRADO E DOU-

lORADO EM EDUCAÇÃO DA UFPR. AUTORA DE 12 

IA \.' ROS SOBRE FAMÍLIA/DESENVOLVIMENTO, ENTRE 

FIES "EDUQUE COM CARINHO" (JURUÃ). 
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SANDRA BETTI 

PRO ETO DE VIDA & 
PER PECTIVAS 
EM FUNÇÃO DOS CRESCENTES DESAFIOS E TRANSFORMAÇÕES DA ERA 
DIGITAL E DA CRISE MUNDIAL, TIVEMOS QUE REVER DRASTICAMENTE 
NOSSOS CONCEITOS DE CARREIRA, SUCESSO E EMPREGABILIDADE 

lidade. E como pa 

cada vez mais proativos, sensíveis e atentos para 

as novas tendências do mercado de trabalho para 

podermos orientar e apoiar as novas gerações. 

As regras do jogo estão mudando cada vez 
mais rapidamente e os impactos são óbvios. Por 

exemplo, em 2013, pela primeira vez no Brasil o 
número de calouros em Engenharia ultrapassou 

de Direito. Segundo o Ministério da Educação, 
a área agora só fica atrás de Administração. Em 

2006 foram 95 mil ingressantes em Engenharia. 

Cinco anos depois 227 mil. A alta é sobretudo 
em função do déficit de profissionais da área e 
da crescente necessidade da construção civil, de 
obras de infraestrutura e do desenvolvimento 

tecnológico. Faltam engenheiros e profissionais 
de TI. Assistimos a um "apagão" de profissionais 
destas áreas em vários estados do Brasil. 

conectar-se com diferentes grupos, escrever de 

forma correta, saber ouvir, falar em público etc), 

relacionamento interpessoal (capacidade de inte-

ragir e se relacionar de modo simpático e empáti-

co), negociação (fazer uma boa gestão de confli-
tos e buscar acordos mutuamente benéficos), etc. 

O segundo é ser estratégico, ou seja, olhar para 
futuro, enxergar ameaças e oportunidades que 

ainda não existem, e se preparar hoje para enfren-

tar e vencer os desafios de amanhã. Em outras pa-
lavras, agir de forma inteligente, articulada e plane-

jada, focando uma visão e os objetivos definidos. 

O terceiro inclui o domínio de idiomas, ide-
almente na seguinte ordem: inglês, espanhol e 
mandarim. Não existe lugar no mercado global 
de trabalho para quem não se comunica com os 

parceiros, clientes e fornecedores internacionais. 

os últimos anos, sobretudo em sionais multiespecialistas: aqueles que entendem 

função dos crescentes desafios muito de quatro ou cinco temas. 
e transformações da era digital 	O primeiro é saber lidar com "gente" (people 
e da crise econômica mundial, skills) que inclui: liderança (capacidade de conse-

tivemos que rever drastica- guir resultados com outras pessoas, contagiando-

mente nossos conceitos de -as com seu entusiasmo e motivação), trabalho 
carreira, sucesso e empregabi- em equipe (trabalhar de modo cooperativo, sinér-
is e educadores temos que ser gico e interdependente), comunicação (conseguir 

Outro aspecto importante é que as empresas 	O quarto está ligado ao domínio da tecno- 
contemporâneas procuram cada vez mais pmfis- logia. Os profissionais devem ser cada vez mais 
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IIC)IOG\ I'IlÀ PUC-SR (0N1 

\l ESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL PELA PLJC-SP 

F. ESI'ECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS PELA HARVARI) UNIVERSITY 

(LiSA) E EM ESTRATÉGIA DE RH PELA MICI-IIGAN 

ROSS SCHOOL OF BUSINESS (USA). CO-AUTORA 

DO LIVRO "ASSESSMENT CENTRES AND GLOBAL 

lAtENT MANAGEMENT' ATUA TAMBÉM COMO 

1 

Ci CC 1e iri 
de estar atentos às nouas 
tendências do mercado de 

trabalho para orientarmos e 
apoiarmos as nouas gerações 

geekies (ou nerds que fazem acontecer). Temos 

que ser o mais digitais que pudermos. Sempre 
atualizados e "antenados" com novos produtos, 
sistemas e programas. Mais e mais carreiras no-

VEiS emergirão nesta área. 
O quinto e último está ligado à nossa área de 

especialidade, seja ela qual foi-. 
Hoje temos uma reconstrução de expectativas 

e de papéis dentro das organizações. Não somos 
mais peões de um grande jogo de xadrez, que só 

recebem as comunicações da empresa para saber 
onde iremos na próxima jogada. A empresa não é 
mais a nossa "mãe' que nos dá segurança, estabi-

lidade e conforto, mas em contrapartida nos in-
fantiliza, decide nosso futuro e nossas trajetórias. 

Não existe mais a possibilidade de que alguém 

irá nos motivar ou desenvolver nosso potencial 

por nós mesmos... Um emprego não é mais um ca- 

PROFESSORA CONVIDADA NA FGV-EAESP E NA 

LNICENP (GRUPO POSITI\!O). 

sarnento falido onde as pessoas "vivem separadas 

até que a morte os una'.. Temos que dirigir olhan-

do para a estrada, e não apenas para o retrovisor.. - 

Seria fundamental que cada um de nós se 

conscientizasse que deveríamos buscar sempre o 

melhor lugar para se trabalhar, não o mais fácil. A 

última coisa que um profissional inteligente deve-

ria procurar hoje é um lugar confortável. 
Deveríamos nos perguntar continuamente: 

Onde vou aprender mais? Onde vou ter mais de-
safios? Qual destes gestores será um bom coach 

ou um bom mentor? Esta organização vai agre-
gar muito à minha experiência? Estou otimizan-

do meu potencial? Estou desenvolvendo minhas 
competências? Estou dando o meu máximo? Es-

tou aumentando a minha empregabilidade? Faço 

parte da solução ou do problema? 
Não podemos mais delegar nossos interesses, 

nossa motivação, nossa carreira ou nosso desen-

volvimento para nenhuma pessoa, organização 

ou governo (temos que ser nossa própria bús-
sola). Temos que nos comprometer com nosso 
aprendizado e com o desenvolvimento contínuo 

de nossas competências profissionais e investir no 

nosso autodesenvolvimento. Como dizia Gandhi, 
"Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda 

como se fosse viver para sempre"  
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FREI ALMIR 

FAMILIA, ESPIRITUALIDADE 

E VALORES ÉTICOS 

T
rês palavras, três realidades, três 
universos: família, espiritualida-

de, valores éticos. Boa parte do 
que somos devemos à nossa fa-

mília de origem. A experiência 
nos diz que nosso coração anda 

muito irrequieto. Parece andar 
buscando Alguém que não vemos, que nos trans-
cende e que nos impulsiona a ir para frente, se-

guir adiante, percorrer sendas interiores nunca 
desbravadas. Sentimos que é verdadeira a intui-

ção de Santo Agostinho: "Irrequieto é o nosso co-
ração enquanto não descansar em Deus' Suspi-
ramos e desejamos que nossos filhos possam ter 

uma vida espiritual. Na vida que levamos preci-
samos prestar atenção ao que pode nos degradar 
e deteriorar. Necessitamos viver valores que nos 

construam a partir do interior e que repercutam 
na organização da convivência com nossos se-

melhantes. A família é a educadora primordial e 
insubstituível dos filhos junto com outras instân-

cias. Os pais levam os filhos a absorverem valores 
que os estruturem a partir do interior. 

Oterna da educação é vasto e complexo. 

Bento XVI disse: "A educação é a aventura mais 
fascinante e difícil da vida. Educar - do latim 

educere significa conduzir para fora a fim de  

introduzir na realidade, levando a um cresci-

mento da pessoa. Tal processo se dá com o en-

contro de duas liberdades, a do adulto e a do 

jovem. Isso exige responsabilidade do discípulo 
que deve se abrir no sentido de ser orientado na 
direção da realidade e a do educador que preci-

sará ter a disposição do dom de si mesmo. Para 

tanto são necessárias testemunhas autênticas e 
não meros transrnissores de regras e de infor-

mações; testemunhas que saibam enxergar mais 
adiante..." (Jornada Mundial da Paz, 2012). 

Para que a família seja sólida necessário que o 
casamento seja sólido. Uma conjugalidade feliz se 

constrói ao longo do tempo da vida: encontros re-
gulares, coração aberto a coração, não admitir que 

as vidas sejam paralelas, fazer presente um na vida 
do outro. Marido e mulher se casam a cada dia, a 

cada nova situação, superando crises normais de 
crescimento. A educação dos filhos se faz mais por 

simbiose do que por discursos. Através do modo 
de viver, os pais "transmitem" o passado e apon-

tam para um amanhã novo que está por acontecer. 
Romano Guardini afirma: "O educador deve ter 

bem claro que a máxima eficiência de sua tarefa 
não vem do que ele fala, mas do que ele é' 

"Espiritualidade" "vida espiritual" são realida-
des que surgem quando o homem começa a se 

interrogar pelo sentido de sua vida, quando faz a 

viagem ao fundo do coração e tenta conhecer-se a 

si mesmo para se situar diante do mundo, quando 

começa a explorar aquilo que lhe é interior: inteli- 

A FAMÍLIA É A EDUCADORA 
PRIMORDIAL E INSUBSTITUÍVEL 
DOS FILHOS 
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IIR RIBEIRO CUIMARAES Ë RELIGIOSO 

FRANCISCANO E SACERDOTE. PERTENCE À 

ORDEM DOS FRADES MENORES. NASCEU EM 

I'EIRÓPOLIS (RJ) EM 1938. TERMINADOS OS 

ESTUDOS ECLESIÁSTICOS ESTUDOU CATEQUESE 

E TEOLOGIA EM PARIS. FOI ASSESSOR DA 

PASTORAL FAMILIAR DA CNBB. ESCREVE SOBRE 

ESPIRITUALIDADE E FAMÍLIA. FAZ CRÕNICAS 

I)IÃRIAS SOBRE O TEMA DA FAMÍLIA PELAS 

ONDAS DA JOVEM PAN, AM, DE SÃO PAULO. 

"Fomos Íeitos para a penitude e 
não para a mediocridade. Leuar 
uma uida interior é caminhar na 

direção de um sentido, de nos 
tornarmos nos mesmos 

gência, vontade, afeto e essa misteriosa forçar que 
o leva a superar-se em tudo e a cada instantes que 

chamamos de Deus que nos arrasta. A vida espi-

ritual abrange a vida toda: os relacionamentos, a 

busca de sentido para o casamento, a coragem de 
não se fechar em si mesmo, esse cotidiano da casa, 

os cuidados de uns para com outros. Nossos filhos 

precisam de uma "sabedoria' Pai e mãe poderão 
educar simplesmente mostrando seu querer deci-

dido, sua arte de amai as balizas de um projeto 

de vida aberto, generoso. Os filhos são educados 

"espiritualmente" na medida em que se dão con-

ta que seus pais caminham na busca do rosto do 

Senhor, quando os vem sequiosos de encontra-lo 

na oração, quando se tornam pessoas abertas para 
os outros, mormente para os mais abandonados, 
quando são capazes de perdoar e dar a vida. 

Trata-se de sair da superfície, da epiderme, 

tentar atinar com o sentido das coisas de todos os 

dias: o trabalho, o descanso, o deitar o levantar, os 

sofrer e o alegrar-se. Precisamos levar a sério nos-

sa unicidade de corpo e de espirito, de interior e 

de exterior, de apetites do corpo e de desejos pun-

gentes e da alma. Ao longo do tempo da vida va-

mos construindo nossa identidade. "Nosso cora-
ção anda irrequieto enquanto não descansar em 

Deus' Fomos feitos para a Plenitude e não para 
a mediocridade. Levar uma vida interior é cami-

nhar na direção de um sentido, de tornarmo-nos 
nós mesmos, de não vivermos por viver. 

Gildásio Mendes, refletindo sobre a geração 

NET, enfocando a questão da espiritualidade, 

escreve: "Os membros da geração internet não 

deixaram de crer. Pelo contrário, acreditam em 
Deus. Procuram o sagrado. Gostam das ativida-
des religiosas que valorizam o afetivo, o simbóli-

co, que levam à experiência vital, ao estar juntos, 
ao senso de aventura, de originalidade, de experi-

ência com o mistério ( ... ). (Gildásio Mendes, Ge-

ração NET, Paulinas São Paulo, 2012, p. 55). 
Grandes e fundamentais valores: respeito pela 

pessoa humana, desapego e gratuidade, compai-

xão e empatia, aprender a agir com outros, apren-
der a ser jardineiro e cuidador do planeta. 	• 
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CÍLIO ALVES DE OLIVEIRA 

FAMILIA E INOVAÇOES 
TECNOLOGICAS 

iÍS 
	

A PALAVRA DE ORDEM NA ATUALIDADE É MUDANÇA DE PARADIGMAS 

nevitavelmente, por conta da velocidade das devido às inovações tecnológicas tios leva a inú- 

informações em razão do desenvolvimento meros questionamentos: 

de novas tecnologias de comunicação e da 

facilidade de acesso a elas, oportunizadas às 

crianças e adolescentes, muitos dos concei-

tos anteriormente fixados como válidos, no 

processo de formação educacional familiar 
passam a ser desconectados do "cordão umbilical" 
cultLlral, da visão de mundo dos pais e da ideia que 

os mesmos possuem sobre esta ação fundamental 

e precípua de seu papel, que é educar. 

Os elementos formativos, valorativos do 
processo de educação, não são mais reproduzi-

dos como outrora. Os pais encontram-se, diante 

deste cenário, numa condição de vítimas e re-
féns ao se verem pressionados pela volúpia do 
mercado das inovações tecnológicas. 

Como parceiros indispensáveis, o computador, 

seja o modelo que for; o telefone celular, e novas 
mídias de comunicação e interação, todas conecta-
das a internet e com disponibilização de inúmeros 

aplicativos, colocam em crise alguns dos paradig-
mas estabelecidos com o tempo ao processo for-
mativo dos pais, restando-lhes por vezes o papel de 
facilitadores ao acesso às estas tecnologias. 

Essa condição contemporânea da família 
marcada por algumas crises de relacionamentos  

apaL o papel dos pais Frente ao assédio 

promouido pelas inouações tecnológicas? 

Os pais estão preparados para orientar 

os Iflhos de como Ifltrar esta relação de 

consumo, dando as coordenadas sobre os 

benefícios e os riscos que a internet ofere-

ce aos mesmos? 

Como pensar a educação formal. numa 

reLação dialógica, afetiva, presencial, de 

trocas e participação, frente ao domínio 

da realidade ontine? 

E os uaLores circunscritos, necessaria-

mente, no processo de formação educa-

cional, como estão sendo repassados aos 

FiLhos? 

S. Como a escola formal e a família estão 

enfrentando os problemas da insegurança 

de como melhor orientar crianças e ado-

lescentes sobre esta condição ineuitauel-
mente real? 

6.0 que fazer quando o lilho passa mais 

tempo diante do computador ou com o 

ceLuLar, do que atento a suas responsabiLi-

dades escolares e/ou domésticas? 
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UNIVERSITÁRIO COM MESTRADO EM 

ANTROPOLOGIA SOCIAL E EM DIREITO E COM 

1)OUTORADO EM MERCADO Y DERECHO. 

l FMBRO ATIVO DA ESCOLA DE PAIS DESDE 

!9. 

A família que conuiue hoje com 
a geração Z será a mesmo do 

amanhã, que estará conuiuendo 
com um ambiente tecnoLógico 

mais íaciLitado ainda? 

Como utiLi3or softwares e apLicatiuos 

em benefício do educação formaL e cuLtu-

raL? 

Pais e professores estão preparados 

para estes nouos enfrentamentos? 

9.0 conceito de educação formativa que 

tem ocorrido de forma presenciaL estaria 

sendo substituído por um nouo conceito, 

de aconseLhamentos onLine dentro de um 

mesmo ambiente, que pressupõe conui-

uncia, chamado casa? 

Muitos outros questionarnentos poderiam 

estar sendo pontuados a fim provocarmos urna 
análise que nos leve a estabelecer urna aborda-
gem conceitual de família contemporânea, onde 

se possa diferenciar o que é Virtual, Real e Pre- 

sencial frente a este contexto. 
Há que se considerar que numa dimensão 

filosófica, o real existencial de um indivíduo, re-

presenta o todo de sua realidade, ou seja, englo-

ba os aspectos virtuais e não-virtuais. Em outros 

termos, a vida real de uma pessoa envolve tanto 

sua vida virtual quanto sua vida presencial-rela-

cional. Isto nos remete à ideia de que a criança 
e o adolescente, absorvido em seu tempo pela 
internet, convive com o presencial, porém dis-

tanciado. A máxima de que a internet aproxima 
os que estão distantes e distancia os que estão 

próximo, passa a ser considerado como válida. 

Muito comum nos dias atuais em um mesmo 

ambiente, seja na rua, na casa, na escola, os ado-

lescentes ou membros de urna família estarem 
juntos, porém distantes. Mas este distanciamen-
to remete a outras realidades virtuais cujo con-

ceito imaginário de presença se faz real. 
Estes indicativos de análise passam a justifi-

car ainda mais a validade da discussão sobre a 

família e as inovações tecnológicos. 

Pergunta-se: A família contemporânea, que 
convive hoje com a geração Z, será a mesma fa-

mília do amanhã, que estará convivendo com 
um ambiente de tecnologias de ponta e de aces-

so mais facilitado ainda? 
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JOSÉ LUIZ CAZAROTTO 

FAMILIA Efr. 
NEUROCIENCIA 
NOSSA HISTÓRIA E O MODO COMO NOS RELACIONAMOS SÃO ESSENCIAIS À 
PRODUÇÃO DO QUE CHAMAMOS DE PSIQUISMO, MENTE OU ALMA 

as últimas décadas houve es-

pecialmente no Ocidente uma 

explosão de estudos do cére-
bro. Em si, a consideração da 

importância do cérebro em é 
algo novo; o que é novo são 

os instrumentos utilizados na 
pesquisa e as inúmeras decorrências de desco-
bertas recentes. Ternos diante destes estudos dois 

grupos de abordagens complementares: urnas 

que vão aos detalhes neurológicos tais como os 

neurotransmissores, a influência de hormônios 

específicos e outras que vão mais para urna visão 

panorâmica, isto é, a consideração do sistema 

nervoso em seu todo e a sua influência na vida 
cotidiana da pessoa, na sociedade e na cultura. 

Nos estudos mais recentes o cérebro não foi 
mais visto isolado da corporeidade humana, dos 
sistema endocrinológico e demais sistemas do 

complexo biológico que é o corpo humano. Além 
disto, e o mais eletrizante nisto tudo, a recupera-

ção - ou pelo menos, a tentativa disto - da histó-
ria de sua formação ontogenética e filogenética. 

Assim, podemos levantar a questão: como os 
conhecimentos da neurociência contemporânea 
podem ajudar a compreender o comportamento 
da pessoa humana? Assim, num primeiro mo- 

Como os conhecimentos da 
neurociência contemporânea 
podem ajudar a compreender 

comportamento da pessoa 
humana? 

mento, devemos considerar algumas distinções 

do que compreendemos por comportamento. 

Podemos ver aqui pelo menos três dimensões 

juntas e que apesar de terem uma relação íntima, 

não devem ser vistas como sendo a mesma coisa: 

ato, o gesto e a ação. As três pressupõem o cor-
po humano, mas com um grau de humanidade 

diverso. Além disto, o ser humano se compor-
ta com pelo menos cinco dimensões presentes, 

como por exemplo, nos apresenta a pentade de 
Kenneth Burke: o ato, o ator, o agente, cenário 
[palco e plateia] e intenção. 

Dado este aspecto básico, a compreensão da-
quilo que compreendemos por comportamento 
humano além desta distinção deve levar em con-
sideração a corporeidade no seu todo - e aqui 

daremos um enfoque especial no sistema nervo-

so - e por outro lado, a própria história do cor- 
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0 humano; não só a 1] istória do Corpo humano 

individual, mas também história de sua genéti-

ca e a história biológica de longa duração. Cada 

vez mais é consenso considerar o corpo humano 

como um arquivo dinâmico da sua história bio-

lógica, que está presente não só no cérebro, mas 

em todos os sistemas do corpo humano. 

Dando especial relevo ao cérebro nesta abor-
dagem, os estudos de quase dois séculos trazem 

informações de sua complexidade e por isso, fo-

ram elaboradas diversas teorias a respeito e estas 
variaram muito. As primeiras observações do cé-

rebro davam conta de aspectos tais como os mo-

vimentos, as emoções e o raciocínio. Neste senti-
do surge a teoria dos fluxos de Papez já elaborada 

nos anos 1930. Com  estudos dos detalhes neuro-

lógicos, algumas elucidaram estes fluxos e, além 

disto, deram passos concretos no que se conven-

cionou chamar de tríplice cérebro de McLean. A 

vantagem da teoria de Paul McLean é que, além 
de se ligar com o comportamento típico de cada 

urna destas estruturas, ela dá conta da hierarquia 

e da história genética do cérebro. Além do mais, 
estudos atuais dão conta das dinâmicas dos he-
misférios e suas características. Entretanto, um 
cérebro humano não é um órgão isolado nem 
em termos de outras estruturas fisiológicas - no  

que diz respeito a corpo de um indivíduo - e mui-

to menos em termos de seu meio social, cultu-

ral e ecológico. Com  isto, já podemos antever a 

complexidade de seu funcionamento bem como 

enredado que é o fato de ter-se que lidar com 

campos de saber diversos e com epistemologias 

diversas se não, em conflito. 
Em resumo, o enfoque da neurociência atual - 

em diálogo com outras áreas do saber - pode ajudar 

a compreender o comportamento humano em sua 
complexidade na medida em que compreende o ser 

humano não só em vista de um órgâo - por mais 

importante que seja - mas em vista de toda a sua 
dimensão biológica e histórica. Assim, a moderna 

neurociência trabalha ao mesmo tempo com os 
detalhes das estruturas neuronais, com seus sis-

temas ou suas estruturas complexas, mas além de 
tudo, com a história de cada cérebro e com todos os 

demais sistemas que o influenciam e sobre os que 

cérebro exerce influências diretas ou indiretas. 
Neste sentido, o cérebro além da função imedia-

ta de reger o organismo, tem a missão de produzir 
um psiquismo; este psiquismo só será humano se 
ele nascer, crescer e se desenvolver em meios hu-
manos. Sem isto, podemos ter cérebro mas não 
teremos a sua principal obra, chamemo-la do jeito 

que quisermos: o psiquismo, a mente, a alma, ri 
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VALMOR SCHEIBE 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
PODEM CONSTRUIR SEU FUTURO 
TODOS NÓS VIVEMOS UM MUNDO QUE ESTÁ MUDANDO DE FORMA RÁPIDA 
E INESPERADA. COMO DIZIA O AUSTRALIANO PETER ELLYARD "SE VOCÊ 
NÃO VIVER NO FUTURO HOJE, VIVERÁ NO PASSADO AMANHÃ". 

s Organizações Sociais preci-

sam ser bem administradas 
hoje e construírem seu futuro, 

garantindo sua sobrevivência. 
A Escola de Pais do Brasil, com 

uma trajetória vitoriosa e de su-

cesso nestes últimos 50 anos, é 
um bom exemplo desta necessidade de se reorga-

nizar e se renovar para os próximos anos. Como 

se preparar, como se organizar para enfrentar os 
desafios e as novas realidades presentes hoje e as 

que irão se apresentar nos próximos anos? 
Há muito tempo, já estão disponíveis diversos 

instrumentos e metodologias que ajudam as orga-
nizações a pensai; projetar e construir o seu futu-
ro. Um destes instrumentos, foi desenvolvido por 
Peter E Drucker, consultor empresarial e de orga-

nizações sem fins lucrativos, autor de dezenas de 
livros sobre Administração e Gerência.  

5 anos? Que identidade queremos construi!; quais 

os caminhos para realizar a visão desejada? As Or-
ganizações Sociais existem em função de sua mis-

são, que deve ser expressa de forma simples, curta 
e clara. Exerce dupla função: orienta e delimita a 
ação organizacional. 

2) QUEM É O NOSSO CLIENTE? Ou, em ou-
tras palavras, quem é o público-alvo que se preten-
de atender? 

3)0 QUE O NOSSO CLIENTE CONSIDERA 

VALOR PARA ELE? Qual o valor que o público-
-alvo atribui ao nosso trabalho? 

QUAIS TÊM SIDO NOSSOS RESULTA-
DOS? Os resultados desejados precisam ser defini-

dos, estabelecendo -se indicadores de desempenho 
e formas de avaliação dos resultados alcançados. 

QUAL É O NOSSO PLANO? Boas intenções 
não são suficientes. Devem se converter em ação. 

A missão formulada deve ser traduzida em estra- 
Drucker desenvolveu um Modelo que deno- tégias, metas e objetivos específicos. Este processo 

minou "Auto Avaliação de Organizações sem fins deve envolver todas as pessoas da Organização. 
lucrativos' onde formulou 5 Perguntas, que, em Em média, pode durar de 2 meses a 2 anos, depen- 
seguida, se desdobravam em outras: 	 dendo da missão, do tamanho da Organização e de 

1) QUAL É A NOSSA MISSÃO E VISÃO DE sua localização geográfica. 
FUTURO? Qual é a razão de ser da organização, 	Entre as principais questões que hoje mais pre- 
o que procura atender na causa social em que tra- ocupam as organizações sociais, aparecem 4 que 
balha? Como queremos ser vistos num prazo de precisam ser ressaltadas: 
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Escola de Pais do Brasil 

ATUOU COMO EXECUTIVO 

DI. EMPRESA MULTINACIONAL POR 32 ANOS 

E COMO CONSULTOR EMPRESARIAL POR 

IS ANOS. Ê MEMBRO DO CONSELHO DE 

EDUCADORES DA EPB 	

j 

SUSTENTABILIDADE: o Instituto Fonte de-

senvolveu um Modelo denominado "Caminhos 

para o Desenvolvimento de OSCs' São questões 

que ajudam na reflexão e discussão planejadas que 

abrangem cinco Campos de Força presentes nas 

Organizações: Pessoas, Sociedade, Serviços, Re-

cursos e Grupo Dirigente. Cada um destes campos 

é analisado com profundidade e as respostas for-

necem subsídios e orientações importantes para 
que a Organização se desenvolva com sustentabi-

lidade, garantindo sua eficiência e continuidade. 

QUALIDADE DA LIDERANÇA: a qualidade da 

liderança nas organizações sociais é crucial. Pode 
determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Um 

bom líder constrói a Organização ao redor da in-

formação e da comunicação ao invés da hierar-
quia. Hierarquia é uma forma de organização, não 

de relacionamento. Estabelece padrões elevados 

de desempenho, criando orgulho da Organiza-
ção. É orientado para o futuro e introduz a cultura 
da inovação sistemática. Um bom líder é aquele 

que estimula, apoia, motiva, serve a Organização. 
Constrói sobre os pontos fortes das pessoas e foca 

em desafios, em soluções e não em problemas. 
INSERÇÃO NA CULTURA DIGITAL: é um 

mundo novo e desafiador. A Organização precisa  

procurar e obter as respostas: quais são os desafios 

que as tecnologias de informação e comunicação 

trazem para o seu trabalho? Como preparar sua 

equipe para a utilização crítica e segura das ferra-

mentas tecnológicas como Facebook, smartfones, 

sites de compartilhamento na internet, vídeos, 

youtube, skipe, blogs e outros recursos dos am-

bientes virtuais 
MODELO DE ATUAÇÃO: a melhor maneira de 

iniciar uma revisão, uma restruturação no mode-
lo de atuação de uma organização, é perguntar de 

uma forma organizada a toda a equipe em todos 

os níveis, o que pensam e o que sugerem, sobre as 
necessidades de mudança, o que querem melho-

rar? O que querem mudar, com o que não estão 

satisfeitos? 
Normalmente, são os que apresentam as melho-

res contribuições, por serem afetados diretamente 
pelos processos de planejamento, de tomada de de-

cisões, de comunicação, o clima e o moral existente 
no grupo, sobre metodologias de trabalho e inova-

ções necessárias, entre outras questões. É um gran-
de fórum que se estabelece e que vai definindo os 
caminhos que deverão ser percorridos na busca da 

Excelência da Organização. Como escreveu Leo-
nardo Boff em um de seus livros "um outro mundo 
é possível' Precisamos aprender a desenvolvê-lo. IM 
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PADRE EDÊNIIO VALL 

CINCO DECADAS DE DESAFIOS, 
PROMESSAS E CONQUISTAS 

HÁ AQUI UMA IMENSA RIQUEZA E NOS SOBRAM RAZÕES PARA 
NOS ORGULHAR PELO TRABALHO REALIZADO 

esses 50 anos de existência 

a Escola de Pais do Brasil 
(EPB) acompanhou de perto 

as inúmeras transformações 

sofridas pela sociedade e pela 
cultura brasileiras. Nossa EPB 

tratou, ano após ano, de exten-
so espectro de ternas do interesse da família no 

Brasil. Disto são prova os cartazes de propaganda 
criados pela EPB para difundir cada um de seus 
50 Congressos Nacionais. Quase não existem 
itens de peso que não tenhamos abordado. Con-

tam-se também às dezenas os livros publicados 
pela EPB, cujas reflexões se espalharam Brasil a 

fora. Há aqui uma imensa riqueza e sobram-nos 

razões para agradecer a Deus e nos orgulharmos 
pelo trabalho realizado. Somos uma instituição 
pioneira e única em nosso país. 

O terna da comunicação sempre esteve em 

nossas preocupações. Nós o enfrentamos várias 
vezes no âmbito mais modesto da comunica-
ção intra e inter-familiar, mas já em nosso 35" 

Congresso (1998) levávamos em conta a rápida 
informatização no Brasil e no mundo. Nossa te-

mática encontrou no saudoso Dr. Haim Gruns-

pun uma formulação provocante, quase jorna- 

lística: "O videogame da vida: virtual ou real?" 

Constatávamos a chegada da era digital e nos 
perguntávamos se e como a rápida dissemina-

ção e aplicação das tecnologias de comunicação 

afetariam a mente e o coração da família. Esta-

ríamos caminhando para a solidariedade e a paz 
ou na iminência de um processo nocivo à pessoa 
e ao verdadeiro progresso humano? 

Hoje no Brasil quase 200 milhões de celula-
res são vendidos e a internet é acessível a quase 
todas as crianças urbanas com mais de 12 anos. 

E essa conjuntura que leva a EPB a retomar e 
atualizar mais uma vez a questão da virtualida-

de que está se criando para gerações X e Z, que 
levantam aos pais deste início de século muitos 

problemas, mas também muitas e inéditas opor-
tunidades de educar melhor seus filhos. Muda-
ram-se, sem dúvida, os cenários. 

O que quero sublinhar é que as grandes 
transformações pelas quais estamos passando 

poderão ser mais um instrumento de fraternida-
de e de paz. E de maneira alguma poderá faltar a 
contribuição da EPB. 

Será que nós da EPB perceberemos em tem-
po que a revolução trazida pela informatização 

está gerando mudanças que podem provocar 

64 	 RFVISIA DOCON(RI:SSO L)À FS()]A I)E --\IS 12013 



Escola de Pais do Brasil 

1 I)Ot IUE [,\1 1,1I.\(OCI\ PF;I() 

INSIlI UTO DE PSICOLOGIA DA PONTIFÍCIA UNIVERSFI\ 

.•\ LESIANA DE ROMA, PADRE DA CONGREGAÇÃO 1)0 

\LRBO DIVINO, PSICÓLOGO, ASSESSOR DA CONFERÊNCIA 

NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB E PROFESSOR 

DL PSICOLOGIA DA RELIGIÃO NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO DA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC-SP. 

AUFOR DE DIVERSAS OBRAS, Ê MEMBRO DO CONSELHO 

DE EDUCADORES DA ESCOLA DE PAIS DO BRASIL 

urna reversibildade na inteligência e na afetivi-

dade das pessoas, de modo a abri-las a uma ieci-

procidade maior? Será que a massa de informa-

ções que nos chega nos tornará mais criteriosos, 

mais amáveis, mais resilientes? Crescerá em nós 

a objetividade nas significações e diminuirão as 

ambigüidades e diferenças que tendem a nos 

afastar? Entraremos num processo contínuo e 

renovado de aprendizagem mútua? Criaremos 

condições melhores para o diálogo aberto, o 

perdão e a correção? Poderão os pais educados 

em um mundo menos fechado que o nosso en-

contrar ajuda efetiva na comunicação? A EPB 

foi algumas vezes pioneira na inovação de téc-

nicas de comunicação. Algumas Escolas conti-

nuani inovando por sua própria conta e risco. 

Em alguns Regionais há inquietações e existem 

propostas já em andamento. 

Agora, porém, o desafio é bem maior: trata-

-se de entrar criativamente na era digital, atra-

vés de canais 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 50° Con-

gresso seguramente nos levará a refletir, com 

modéstia e coragem, nessa direção. 

Concluo recordando o belo conto de Alice no 

País das Maravilhas. Ao entrar na toca do co-

elho branco, Alice descobriu um mundo a um 

só tempo maravilhosos e perigoso. Entrar nesse 

admirável mundo novo da comunicação é como 

entrar na toca do coelho. Ela descobriu no fundo 

do buraco um mundo em tudo diferente do seu 

mas, simultaneamente, em continuidade com o 

que ela sempre viveu e sonhou. 

O 50° Congresso da EPB é um convite a nos 

metermos na toca da comunicação digital. Não 

seremos os primeiros porque muitos de nossos 

filhos já estão bem aninhados lá. Agora somos 

nós que estamos ante o convite para passar da 

era de Guternberg, da qual nunca sairemos de 

todo, para essa da comunicação interativa, ten-

do consciência de que essa passagem pode nos 

conduzir a impasses novos se não for bem con-

duzida,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 coe-

lho branco, pois permanecendo onde estamos 

poderemos nos distanciar do que encanta e dá 

sentido às suas vidas. 
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50° Congresso 1963 2' Congresso 
Nacional 	2013 	Internacional 

Selo comemorotiuo Lo9oriiorca 

CONCURSO CULTURAL MARCA JUBILEU DE OURO DA ESCOLA DE PAIS 

As comemorações dos 50 anos do Escola de Pais do 

Brasil começaram a ser pensadas em 2012, pela Dire-

toria Executiva Nacional e o Conselho de Educadores, 
logo após 049° Congresso Nacional. Uma comissão 

especial foi formada para organizar 050° Congresso 
Nacional e 20  Internacional no Brasil e, ainda, o Jubileu 

de Ouro, do Escola de Pais, que atua, ininterruptamen-
te, no Brasil, há cinco décadas. Dentre as comemora-

ções, foi lançado um concurso entre os associados para 

a produção do Selo dos 50 anos, do nova [ogomarca 
do EPB, do bandeira, do hino e do capa do Revista do 

Congresso. O concurso mobiliou os associados da EPB 

em todo o pais. No quadro ao lado, os ganhadores. 

CAbll:{ Co A w. £i .'ifO 

OS AUTORES 

Selo 50 anos - Marlete Alues de Oliueira Santos 
Seccional de Belo Horizonte (MG) 

Logornarca EPB 50 anos - Antonio Marcos Faria 
Seccional de Campo Grande (MS) 

Bandeira do EPB - Antonio Marcos Faria 
Seccional de Campo Grande (MS) 

Capo do Revista do Congresso - Adenises Inês S. 
Pagnoncetti - Seccional de Curitiba (PR) 

Canção cia EPB - Maria Calin C. Zanetti 
Seccional de Campo Grande (MS) 

Escola de Pais. 
Escola de Amor. 

ue acolhe o humilde, 

o rico e o doutor. 
Por esse Brasil, 

de raças, de cor, 

espalha sementes... 
...sementes de Amor! 

Na caminhada do vida, 
muitos irmãos encontramos. 

Numa corrente de força, 
experiências trocamos. 

Cada semente lançada, 

uma família salvamos. 

Pra resgatar o que é bom, 
dos pessoas que amamos. 

A nossa Escola de Pais, 
aponta para o futuro. 

Jamais se deixa vencer, 
é nosso porto seguro. 

quando os diFiculdades, 

a nossa porta bater, 

levante os olhos pro alto, 

Deus virá nos socorrer. 

Para ser um voluntário, 

do nossa Escola de Pais, 

junte a sua experiência, 
amiade e muito mais. 

Solte a uo3 em cada círculo, 

e logo vai perceber, 

nossa maior alegria, 

é mais dar que receber! 

HOMENAGEM A MANUEL LESSA RIBEIRO, MARINO SCHIOCHET E ALBERTO MORDOCH 

Com sentidas condolências às suas fa-
mílias e amigos pela perda irreparável, 

Reuista do Congresso, interpretan-
do o sentimento de quantos tiveram o 
privilégio de com eles conviver, mani- 

festa o reconhecimento pela dedicação e desmedido 

sabilidade - a Escola de Pais. Na certeza de que MA-
NUEL (foto), MARINO E ALBERTO recebem, na 
Casa do Pai, a recompensa pelo bem que plantaram 

em suas ricas existências, dizemos, com o monge be-
neditino Anseim Grün: "Não há escuridão onde não 
penetre luz, nenhum túmulo onde não haja vida, ne- 

amor à causa que abraçaram com idealismo e respon- nhuma morte que não leve à ressurreição' 
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: V} iJLS O DESEMPENHO 
DA ESCOLA REFLETE 
O DESEMPENHO 
DO ALUNO. 

Maior média 	o SESI Escola possui uma equipe qualificada de profissionais, que aplicam 
no ranking do 	 urna proposta pedagógica estruturada em projetos de pesquisa para o 

desenvolvimento do aluno. Tudo isso apoiado no uso das tecnologias da 
informação e na oferta de atividades extracurriculares, que transformam o IDEB.' 	SESI Escola em referência em educação. 

Em Santa Catarina: 	
Movimento
A Indústria 	 .:. 

Brusque - (47) 3251 -8503 	 pela Educação 

Criciúma — (48) 3437-1026 
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