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EDITORIAL

A

pós passarmos por períodos desafiadores
com a pandemia, e claro agora em situação mais amena com a imunização de um
grande número de pessoas, podemos respirar com
alívio, literalmente. A EPB Seccional Goiânia, com
esforços de cada associado decidiu por realizar o
seu 40º Seminário, com o tema “Família, Escola e
Sociedade, mares dantes nunca navegados”. Diante
das incertezas e realidades que vivenciamos o ano
de 2020, este ano estamos nos movimentando
para entregarmos um seminário reflexivo e que
sirva de agente transformador.
Estes caminhos nunca trilhados em situações
de pânico, perdas e isolamento, foram também de
muitos aprendizados como, utilizar as redes sociais
com mais intensidade, mais constância, descoberta
de novas ferramentas e aplicativos, tanto é que
realizaremos o seminário e publicaremos nossa
revista anual totalmente on-line, isto é adaptabilidade. Quebrando paradigmas, visualizando novos
horizontes, refazendo a rota, desbravando novas
possibilidades. Sem dúvida, temos uma nova EPB.
Nosso objetivo é trazer reflexões profundas
sobre como conduzir a educação dos filhos, da
nossa família e de nossa vida com mais cons-
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ciência de nossa função como pai, mãe e agente
educadores, fazer que este processo seja forte,
estruturado, que deixe marcas positivas, que se
estabeleça diálogos frutuosos, desenvolva uma
escuta ativa contribuindo para que as crianças
tornem adultos autônomos, com autorresponsabilidade, que sejam protagonistas da sua própria
história, vivam uma vida com leveza e conscientes
do seu propósito de vida.
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Jaqueline Calaça Rodrigues
e Valdeci Resende Rodrigues
Casal Presidente da EPB – Seccional Goiânia

“Não se cansem de trabalhar por
um mundo mais justo e solidário!”
Papa Francisco

Um novo seminário, situações novas, ambientes diferente, digital ou
on-line ou tecnologia da informação ou, e ai o que eu faço? Tocar em frente,
cumprir a missão. Ouvimos chamados digitais por aplicativo dizendo: vamos!
vamos! vamos! e, estamos indo, devagar, aprendendo aqui, ali, estamos indo
para realizar o 40º seminário. Nossos agradecimentos a todos os apoiadores
para o seminário e para a nova revista da Escola de Pais do Brasil, Seccional
de Goiânia, Goiás. Tudo é possível quando unimos família, escola e sociedade,
mesmo desbravando o ajuste de velas em mares nunca dantes navegados.
Marlene e Carlos Vieira de Brito
Casal Diretor de Seminário da EPB – Seccional Goiânia
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O HOMEM E SUAS
MÚLTIPLAS DIMENSÕES
Texto extraído do livro “Educação ao Longo da Vida”
“Um olhar à nossa volta revela-nos uma multidão de espécies animais, uma extraordinária
multiplicidade de tamanhos e formas, que enriquecem de cores, sons e movimentos o universo
em que vivemos. Fixando a vista, encontramos
em cada espécie características próprias. Espécies capazes de se deslocar com agilidade e velocidade extraordinárias. Existem aquelas que
se defendem à custa de revestimentos espesso e
resistente, outras estão armadas de instrumentos
de ataque e defesa extremamente eficientes, como
chifres pontiagudos ou dentes aguçados, tudo
ligado à sobrevivência de cada espécie.
Frente à multiplicidade das espécies animais,
em que se salientam os mecanismos de ataque e
defesa é que cabe a primeira palavra de admiração, uma vez que UMA espécie acabou se impondo
sobre as demais e impondo a todos seu domínio e
seu império. O mais paradoxal é que tal espécie,
examinada à luz de suas características físicas
ou somáticas parece ser a menos capacitada para
tal domínio e império.

Frágil e desarmado diante dos animais,
eis o HOMEM (ser humano). Por que
uma espécie tão sem recursos naturais
acabou se impondo? Onde se localiza
o segredo de seu império? Onde se
escondem as razões que fazem dele o
“rei da criação”?
UMA ESPÉCIE “ESPECIAL”
O exame de sua realidade biológica mostra
uma estrutura formada por 30 bilhões de células,
controlada por um sistema genético estruturado

ao longo de uma evolução natural. Tal evolução
é o resultado de um conjunto de pequenas modificações do patrimônio hereditário, cada uma
delas mínima, mas que, ao longo dos séculos e
das gerações, tornaram-se consideráveis.
Nessa sucessão de modificações, duas são de
importância essencial: a primeira foi a passagem à posição ereta, o que libertou a mão de
toda tarefa locomotora. A posição dos dedos e o
desenvolvimento dos pequenos grupos musculares, fizeram da mão humana o mais perfeito e
polivalente instrumento de trabalho e de criação
que a natureza já desenvolveu. A segunda modificação notável ocorreu na estrutura esquelética
do crânio: a liberação e a verticalização da
mandíbula libertaram a caixa craniana de restrições mecânicas, permitindo que ela se alargasse,
transformando-se num recipiente mais amplo. Foi
este crescimento que representou um dos fatores,
provavelmente o mais importante, do altíssimo
desenvolvimento e requintado aperfeiçoamento a
que se chegou o cérebro humano; desenvolvimento
SECCIONAL GOIÂNIA | 2021
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OBSERVAÇÕES PESSOAIS

e aperfeiçoamento subjacentes à possibilidade de
uma evolução mental que atinge no homem limites não previstos, ou melhor, que ultrapassa os
limites previsíveis. O cérebro humano tornou-se
efetivamente o núcleo essencial da antropologia,
verdadeiro ponto de convergência e de chegada,
mas também de partida para uma formidável
aventura: O DOMÍNIO DA NATUREZA.

Ao atingir o estágio de Homo Sapiens,
na verdade o homem chega a uma
etapa essencialmente aperfeiçoável.
O caráter aperfeiçoável de que se cerca
o ser humano, ao longo de sua vida
relaciona-se bastante estreitamente
com a situação de dependênciaautonomia em que se encontram os
seres recém chegados à vida.
O ser humano nasce o mais inerme e indefeso
de todos os animais. Essa dependência do filho
do homem exige que, ao longo de sua vida, seja
ele objeto de um trabalho permanente de “aperfeiçoamento”, destinado a conduzi-lo à metade
sua maturidade. Interessa-nos mais lembrar
que tal trabalho de aperfeiçoamento, em boa
fase da vida, corresponde ao que se denomina de
educação ou processo educacional, uma vez que
corresponde a um conjunto de atividades, em que
intervêm numerosos participantes: pais, professores, educadores, grupos, meio ambiente, etc...”
(Extraído do livro Educação ao longo da Vida, Ernesto de Lima
Gonçalves)

Este livro foi escrito em 1983, pelo Dr.
Ernesto de Lima Gonçalves, membro do Conselho de Educadores da EPB. O que mudou desse
ano para os atuais? Claro, uma imensa e forte
mudança na tecnologia (nos levando a tipos de
comunicação jamais pensados naquela época).
Mas e o restante? Continuamos com os mesmos
problemas familiares: educação, drogas, libertinagem sexual, falta de presença, inconstância
nos exemplos, dificuldades em efetivar valores
verdadeiros. Esse 1983 ainda continua nos dias
de hoje. O que fazer? Continuar educando.
Permanecer consciente da necessidade de
fazer com que nossos filhos tenham um futuro
diferente. Esse deve ser sempre o dever de
quem educa.
O ser humano por suas múltiplas dimensões
é inacabado. Nunca se poderá dizer: eis um ser
humano maduro. Daí a necessidade de os pais
conhecerem seus filhos. Conhecer de forma
integral, sua personalidade, seus defeitos, suas
virtudes, suas características físicas e emocionais, suas necessidades, estar com eles em
todo os momentos de sua vida. A partir desse
conhecimento, ou seja, a partir da certeza de
que o homem além de ser indivíduo(espécie),
é também pessoa (corpo+espírito), poderão
os pais partirem para uma educação sadia,
humana, pessoal, madura e liberta de todos os
preconceitos que inibem o crescimento total do
ser humano. Eles terão a capacidade e o livre
arbítrio de seguirem remando seus barcos,
sabendo que ventos favoráveis e desfavoráveis,
em determinadas situações, poderão tirá-los
do rumo certo. Mas o alicerce construído na
família saberá colocá-lo novamente em mares
serenos e navegáveis.

(*) José Carlos Riccioppo/pai/avô e associado da Escola de Pais do Brasil/Seccional de Goiânia.
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O QUE É SER IDOSO
NA ATUALIDADE?
Joane Augusto de Souza e Maria Vilma T. Souza

O

crescimento da população e aumento da
expectativa de vida das pessoas fez com
que as pesquisas se voltassem à longevidade e aumento da qualidade de vida do ser
humano. Nesse sentido, a ciência vem se desenvolvendo em favor da humanidade. Na área da
medicina, por exemplo, vemos fatos que até dois,
três séculos passados eram difíceis de imaginar,
por exemplo, os transplantes, as vacinas, e muitas
outras descobertas.
O certo é que, a vida humana está se prolongando bastante e com isso podemos nos perguntar:
Como está a vida dos indivíduos do século XXI, que
se estende além da média, ultrapassando inclusive
expectativas citadas até na bíblia, que seria de 60
anos? Que qualidade de vida estão tendo depois de
certa idade? Quais os benefícios em viver tanto?
Como a sociedade olha para esses seres que, muitas
vezes, já não produzem mais como se espera em
uma sociedade capitalista e passam a ser vistos
como geradores de despesas para família e para o
governo? Teria como reverter isso?
Diante de tantos questionamentos, e sendo nós
também parte desse grupo de pessoas e preocupa-

dos com a questão de qualidade de vida nesta fase,
achamos por bem desenvolver um texto com outro
olhar. Esperamos assim contribuir para que esse
público possa servir a sociedade com trabalhos
dignos, sendo assim respeitado na família e na
sociedade. Assim, vamos estudar algumas especificidades fundamentais para que haja melhor
entendimento desse assunto.
O envelhecer é um fenômeno que, se olhado
de forma natural, poderá ser de certa forma tranquilo, desde que se aceite as limitações normais
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do corpo. No entanto, é possível melhorar a qualidade de vida nesse processo e existem estudos
que comprovam que o corpo não foi feito para
ficar parado. Pesquisas científicas1 asseguram que
a frequência e intensidade de exercícios físicos
garantem maior longevidade e previne doenças
cardiovasculares e até mesmo o câncer.

O comportamento sedentário
está associado a doenças
cardiovasculares, baixa qualidade
de vida e maior risco de mortalidade.
Evidências sugerem que
o comportamento sedentário pode
contribuir para o declínio cognitivo.
Existe uma associação entre
maior comportamento
sedentário e declínio
cognitivo nos idosos
(HORÁCIO; AVELAR; DANIELEWICZ, 2021).

Se sempre em movimento, ele responderá. E
mais ainda, verificamos que esse saber precário
é produto de uma visão parcial engendrada na
prática de cada profissional e de preconceitos
fortemente enraizados no cultural. Então, de
1

10

Pesquisado em: https://revistagalileu.globo.com/
Ciencia/Saude/noticia/2021/03/incluir-exerciciosfisicos-intensos-na-rotina-pode-aumentarlongevidade.html Acesso em: 18/10/2021.
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que realmente falamos quando discutimos sobre
velhice? E quando falamos do velho? Do velho
reivindicativo que briga com todo mundo e por
tudo, ou do velho passivo que aceita seu destino
sem reclamar? Do velho engajado, ativo e divertido, ou do outro deprimido e solitário? Daquele
que vive em família ou do que foi depositado
em um asilo? Da velha elegante que passeia nos
bairros nobres, ou da faxineira que ainda ajuda
a criar os netos? Do velho que trabalha ao nosso
lado ou daquele que renunciou a lutar? Dos que
renunciaram à sexualidade ou dos que reivindicam seu direito ao prazer? Dos que vemos na fila
do banco ou no banco da praça? Da velha “bruxa”?
Do velho “sábio”? Do doente? Dos poderosos ou
dos marginalizados? (GOLDFARB, 1998).
Afinal, nossa cultura não estimula as pessoas a
olharem para as facticidades da vida, ou seja, os fenômenos que fazem parte de nossa existência e com os
quais precisaremos de uma forma ou de outra nos
deparar, como a morte e o envelhecimento. Evitar e
negar é como aprendemos a lidar com essas questões
desde cedo. Nesse sentido, afirma e indaga Beauvoir
(1970, p.348): “A velhice é particularmente difícil de
assumir, porque sempre a consideramos uma espécie estranha: será que me tornei, então, uma outra,
enquanto permaneço eu mesma?”
O geriatra e diretor científico da Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG),
Renato Bandeira de Melo a firma que “qualidade
de vida” na velhice está associada a vida ativa,
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a busca por hábitos saudáveis como atividade
física, alimentação saudável, e a manter uma
mente estimulada com novas atividades. Outro
fator associado a “qualidade de vida” na terceira
idade são as relações sociais. Vale ressaltar que é
algo subjetivo: vai do perceber de cada um sobre
a felicidade.

Um dos fatores que estão ligados
diretamente ao bom envelhecimento
é o ambiente familiar, pois é o lugar
onde acontecem as interações, se
fundamentam os vínculos, onde o
indivíduo cria grande parte da sua
identidade.
Esses vínculos se fazem necessários para
assegurar uma estabilidade emocional do idoso.
Em vista disso é que o comportamento se torna
saudável ou disfuncional.
A família e a sociedade devem ficar atentas aos
anseios, as angustias, aos desejos do idoso, pois
ele tem vontade própria e quase nunca são respeitados ou questionados. Nesse sentido, é importante entender o ser idoso como sujeito dotado de
individualidade, gostos e crenças. O acolhimento
da família é fundamental para a saúde emocional
e física de seus patriarcas e matriarcas, pois a

validação de sentimentos, atenção, afeto, empatia
proporcionam bem-estar e força para lidar com
as intempéries da vida. Outrossim, essa relação
amplia a qualidade de vida do idoso. Deve-se
entender qualidade de vida como saúde física
e psicológica, desenvolvimento dos potenciais
humanos e relação harmônica do ser consigo
mesmo e com os seus pares sociais
Compreender o ser em sua integralidade
oportuniza ampliar suas potencialidades e reduzir sofrimentos e prejuízos advindos da idade,
como problemas de saúde física e de sentimentos
de inutilidade, abandono, impotência perante a
família e a sociedade. Com o declínio da capacidade produtiva muitos idosos se sentem relegados às suas limitações. Por isso, a importância
dos familiares no sentido de minimizar esses
sentimentos e trazer autoestima ao indivíduo em
sua auto percepção e na identificação com seu
núcleo familiar. Qualidade de vida, nesse sentido,
significa viver bem dentro de suas limitações, ser
valorizado em seus aspectos positivos e amparado
em suas dificuldades.

“...Recria tua vida, sempre.
Remova pedras e planta
Roseiras e faz doces. Recomeça...”
(CORA CORALINA)

(*) Joane Augusto de Souza e Maria Vilma T. Souza, associados da Escola de Pais do Brasil/Seccional de Goiânia.

Fone/Fax: (62) 3094-9040

Rua Bahia Qd. 17 Lt. 03 - Vila Nossa Senhora de Lourdes -‑ CEP 74912-280 – Ap. de Goiânia – GO
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POR QUE NÃO COMIGO?
Helena Rosa G. de Castro e Luiz Antônio de Castro

F

atos tristes e dolorosos acontecem todos
os dias e em qualquer casa: do bom e do
perverso, daquele que crê fervorosamente
em Deus e também do ateu. Todos estamos sujeitos às mesmas doenças, tragédias e morte. Pais
enterram seus filhos pequenos com histórias de
vida tão curta, ficando na lembrança suas travessuras, gracinhas infantis e a doçura da infância.
Ficam pelas partidas inesperadas como acidentes
fatais ou em doenças mortais, sofrimentos avassaladores. Filhos em pleno vigor da juventude vão se
arrancando dos pais, demais familiares e amigos,
parte significativa das suas vidas.

Corações dilacerados dos que ficam!
Nesta pandemia da Covid 19, quantos
filhos perderam seus pais, deixando
um vazio na alma, um sentimento de
partida sem despedida. Quanta gente
bondosa, piedosa, justa, amada e feliz,
geme de dor todos os dias.
Nosso pequeno grupo da EPB – Seccional
Goiânia foi palco dessa tragédia. Morte dos pais,
que deixaram órfãos os filhos, cônjuges se foram,

12
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deixando desolados seus parceiros, assim como
seus filhos e netos. Perderam todos! Perdemos
nossa querida e amada Gracita, assim como nosso
amigo e companheiro Luiz Cezar. Ficamos sem
chão. Choramos por todas estas partidas...
As tempestades e os ventos fortes acometem
a todos. São as estações da vida e não tem como
evitá-las. Por que não comigo? Se acontece com
os outros, porque estaria eu imune às doenças,
acidentes, tragédias e morte? Por acaso sou melhor
que os outros para não “merecer” passar por dores
e sofrimento? Não somos melhores nem piores,
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estamos sob as mesmas condições que os demais
seres humanos desse planeta Terra. Tragédias
idênticas geram resultados opostos dependendo
da atitude que cada um possa ter. Podemos sair
delas mais fortes, mais compreensivos, mais
humanos, humildes e sábios, como também mais
endurecidos, amargos, revoltados e vitimizados,
ampliando ainda mais o sofrimento, tornando-o
eterno e incurável.
Muitos até colocam Deus contra a parede com
seus porquês e até quando?! Desta vez aconteceu
comigo, na minha casa, quando acreditei que
coisas ruins assim só aconteceriam na casa dos
outros... e agora? Aconteceu! O que fazer com
essa dor? Por que comigo? Por que com ele (a)?
Por que Deus não ouviu as minhas preces? Dor e
sofrimento são inevitáveis, portanto, precisamos
saber lidar com as suas causas. A autovitimização
amplia ainda mais o sofrimento, acreditando que
o mesmo jamais terá fim. Cria-se um volume de
angústia tão grande que compromete toda a casa.

A nostalgia e a melancolia se
agigantam de forma a ser difícil até
de respirar. O clima da casa vira
emocionalmente uma funerária!
A chuva molha a horta do bom e do
mau. As tempestades acometem a
todos. Tanto a casa erguida sobre a
areia, como a casa que foi construída
sobre a rocha, sofrem desses impactos.
Tanto uma como a outra são esmurradas,
socadas pela vida e suas tempestades. A diferença
está na fundação delas. A construída sobre a
areia se abala, fragmenta, se divide e até pode ser
totalmente destruída ante a chuva forte e ventanias. A que tem alicerce bom, firme e rochoso,
mesmo passando por dilúvios da dor, resiste às
intempéries da vida, pela fé firmada na palavra
de Jesus. Resiste, pois, lidando com a dor sem
cultivar o sofrimento, consolados pelo Espírito
Santo de Deus.

Em Eclesiastes 3 de 1 a 8, fala que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito, debaixo do céu:
1. Tempo de nascer e tempo de morrer, e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se
plantou,
2. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir,
3. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo do dançar,
4. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo e conter,
5. Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora,
6. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz.

Na história de Davi, o salmista, em 2° Samuel
no capítulo 12 há o relato do seu sofrimento e dor
ante à doença do seu filho. Se prostrou em terra
diante de Deus em oração e súplica pela vida do
seu filho. Chorou, jejuou e se derramou em lágrimas clamando por sua cura, mas a criança morreu.
Davi perdeu seu filho amado.

QUE ATITUDE teve diante dessa luta perdida?
Se vitimou ou revoltou-se porque Deus não o
ouviu, não atendeu seu clamor? Não! Davi tomou
um banho, mandou que lhe preparasse uma refeição, comeu, adorou a Deus, levantou a cabeça e
seguiu em frente.
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Questionado sobre este estranho comportamento logo após a mor te de seu f ilho,
respondeu: enquanto ele estava vivo, eu tinha
esperança, agora que se foi, encontrá-lo-ei na
eternidade! É necessário lidar com a dor sem
cultivar o sofrimento, para que não nos tornemos fracos e que a nossa vida não paralise nem
paralise a vida dos demais da casa. O luto tem
data de vencimento, não é igual pra todos, mas
tem que ter um fim.
Meu salmo predileto é o 139 e é atribuído a
Davi. É o salmo do coração, da oração da alma.
Nele há a declaração de que Deus nos conhece
porque foi Ele mesmo que nos fez, que nos formou
e que a nossa vida acontece aos seus olhos, tendo
a minha existência nas suas mãos. Dele não posso
me ausentar ou fugir, porque onde eu estiver, lá
também estará.

A cura da dor da alma dilacerada
pela dor da perda, da doença, da
traição, da tragédia, da depressão,
começa com a oração da verdade
sincera da alma, expressando nossos
sentimentos, tanto de ódio, revolta,
angústia, vingança, justiça própria,
assim como de gratidão e amor.

Essa é a oração que Deus quer ouvir de cada
um de nós: a verdade do nosso coração, por mais
equivocada que possa ser. É a oração que salva a
alma do angustiado, porque a sua existência está
nas Suas mãos.
Mesmo abatidos, fracos e inconformados,
devemos ser gratos a Deus pelo que Ele é, não pelo
que recebemos ou não, apesar de nós mesmos,
sermos sempre gratos. O que houve, aconteceu
e, se não tiver como mudar, o melhor que posso
fazer é dar o meu melhor, me levantar e seguir
em frente caminhando. Não tem porque olhar pra
trás. A dor e o sofrimento podem nos tornar mais
maduros. Eles nos ensinam e podem transformar
a nossa autossuficiência e arrogância em crescimento interior e humildade. Aceitar cada estação
da vida, doída ou não, é libertador e dá sossego à
alma. As estações passam e fazem parte do ciclo
natural das nossas vidas.
A vida com Deus traz benefícios imensos à
nossa alma. Jesus veio ao mundo como a verdade
que liberta. Ele nos justifica apesar do que
somos. Ele nos conhece, nos ama, se importa
com a nossa dor e sofrimento. Um dia também
partiremos e em Cristo nos veremos novamente
na eternidade!

(*) Helena Rosa G. de Castro e Luiz Antônio de Castro, associados da Escola de Pais do Brasil/Seccional de Goiânia.
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“O PERIGO DA VIRTUALIZAÇÃO
NA VIDA DAS CRIANÇAS”
Eduardo Moura de Sousa Borges

O

tema proposto é complexo e desafiador.
Quero alertá-los que não tenho a pretensão neste breve texto de exaurir o tema,
mas tenho certeza que todos aqueles que de
alguma forma se importam com a educação das
crianças, irão se beneficiar dos conhecimentos
compartilhados aqui.
Sou autor do livro Infância no Mundo Virtual,
e ministro palestra pelo Brasil com o objetivo de
resgatar a conexão entre pais e filhos e entre os
cônjuges, por entender que as famílias estão cada
vez mais distantes dentro do próprio lar. Agradeço
a Deus por ter sido incumbido de escrever sobre
esse tema tão necessário a todas as pessoas que de
alguma forma têm influência sobre uma criança.
Quais são os benefícios de refletir sobre esse
tema? Certamente, provocar reflexão dos papais
e mamães sobre a importância de ajudar os
pequenos a desenvolverem vitalidade emocional.
De forma simplificada, vitalidade emocional é
ter capacidade de resolução de problemas diante
da vida, capacidade de lidar com as próprias
emoções e frustrações, uma vez que sabemos
que durante toda a vida teremos problemas para
serem resolvidos.
Você que está lendo este texto, provavelmente
tem algum grau de influência sobre uma criança.
Isso pode ser bom ou ruim, depende do grau de
entendimento sobre o quanto a sua atitude como
influenciador pode impactar a vida dos pequenos.
O que você faz e fala perto de uma criança tem
impacto direto na educação dela.
Talvez você seja um professor, ou algum parente
próximo, papai ou mamãe que na minha opinião
são os educadores mais importantes na vida de

uma criança, pois é no seio familiar o primeiro
contato dos pequenos com outros seres humanos.
Não importa o seu parentesco, saiba que você pode
fazer toda a diferença no processo de educação de
uma criança.
Educar vem do latim “educere” que significa
conduzir para fora de si. E essa condução é uma
das tarefas mais importantes que os papais têm
no processo de educar os filhos. Infelizmente
a virtualização cada vez mais cedo na vida dos
pequenos tem prejudicado e impedido as crianças
de viverem a realidade das coisas.
Qual é o perigo desta virtualização? Ora, para
que uma criança aprenda a viver a vida, ela precisa
experimentá-la. Parece óbvio essa afirmação,

mas os papais da geração de filhos
conectados em tablets e celulares desde
os primeiros anos de vida, não estão
atentos aos perigos que os filhos estão
correndo.
SECCIONAL GOIÂNIA | 2021
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Gosto muito de uma frase de Santo Agostinho:
“Conhece-te, aceita-te, supera-te!”. Ajudar as
crianças a se conhecerem é um fator importante
para que elas aprendam a viver a vida. Como elas
irão conhecer suas limitações, fraquezas, ou talvez
sua vocação, se elas não vivem a realidade? Pense
sobre isso. As crianças precisam ser treinadas
desde os primeiros anos de vida a se frustrarem,
para que elas possam ter as mínimas condições
de superar as dores da vida.
Vamos pensar? Como você aprendeu a suportar
as mazelas da vida? Supostamente com as frustrações vivenciadas, com as dificuldades e vivenciando o tédio. Nem tudo que queremos, podemos.
A geração de hoje tem tudo na palma da mão,
uma verdadeira fábrica de imediatistas, consumistas e impacientes.

A maioria das crianças de hoje não
têm a oportunidade de poder esperar
uma consulta médica, sem estar sendo
estimulada por uma tela. O tédio é
proibido no mundo de faz de conta
proposto por esse novo modelo de vida.
O neurocientista Michel Desmurget, autor do
livro “A Fábrica de Cretinos Digitais” baseado em
sólidas pesquisas científicas nos alerta que essa
geração de crianças superconectadas é a primeira
em toda a história da humanidade que tem o
Quociente de Inteligência menor que a dos pais.
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Ouso dizer que o QI, Quociente de Inteligência,
é relevante, mas, o que me preocupa é a falta de
vitalidade emocional para lidar com a realidade
da vida, que não está sendo ensinada dentro dos
lares aos pequenos. Costumo dizer nas minhas
palestras, que as guerras tiram a vida de pessoas,
mas as palavras que irão ser ditas aos nossos
filhos quando adultos, os problemas a serem
enfrentados, as dificuldades amorosas e profissionais podem matá-los ainda em vida. Por isso a
necessidade de um olhar mais atento com relação
a virtualização da vida dos pequenos, que nada
tema ver com a realidade proposta.
Esses dias, eu recebi um vídeo de um mega
influenciador de papais e mamães com relação
ao uso da tecnologia por crianças, carregado
de romantismo. O vídeo de uma maneira geral
dizia que, a tecnologia se bem utilizada pode ser
benéfica, disso não tenho dúvidas. A tecnologia
conecta pessoas distantes, facilita a disseminação de informações boas e ruins. A pergunta é: O
seu filho está preparado para saber o que
está por trás das telas? Eles estão sendo
preparados para serem julgados? Estão
sendo preparados para decifrar o que está
por trás das fotos maravilhosas de pessoas
“perfeitas”? Eles sabem que existe a realidade não compartilhada nas redes? Esses
são alguns dos pontos críticos da virtualização da
vida dos nossos filhos.
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Por que estou alertando você? Não nascemos
prontos como um animal que tem uma vida
baseada nos instintos. Os animais são o que são
por natureza, vivem toda a sua vida seguindo
os seus instintos animalescos, ou seja, comem,
dormem, cansam e se defendem quando necessário. Uma onça não tem consciência de que um
filhote de passarinho é inocente e indefeso, ela
simplesmente quer saciar a sua fome.
Já nós, seres humanos, temos a possibilidade de
uma atividade contemplativa, os filhos precisam
aprender com os pais, os educadores mais importantes na vida de uma criança a sair da prisão do
egocentrismo, bem característico das crianças
ainda na primeira infância. Uma criança não pode
ser considerada egoísta, ela ainda não aprendeu a
viver em sociedade. Você precisa ensiná-la.
Nossos filhos não podem ter uma vida baseada
nos instintos, não somos animais, pelo contrário,
temos que aprender a conter os instintos através
de comportamentos virtuosos. Como as crianças
podem aprender a frear os instintos se elas não
têm a oportunidade de lidar com as frustrações
da realidade? A virtualização da vida não ensina
o que precisa ser aprendido.
O autor Byung-Chul HAN, nos alerta na leitura
do seu brilhante livro sociedade do cansaço, que:
Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir
a sua atenção em diversas atividades. Por isso não
é capaz de aprofundamento contemplativo - nem
no comer nem no copular. O animal não pode
mergulhar contemplativamente no que tem diante
de si, pois tem que elaborar ao mesmo tempo o
que tem atrás de si.
Perceba que os animais segundo Byung-Chul
HAN, não tem a possibilidade de contemplar o que
está diante de si, por que precisa ser multitarefas, isso
ajuda o animal a preservar a própria vida. Por exemplo, enquanto come, precisa estar atento para não se
transformar em um alimento de um outro predador.

A virtualização da vida, pode inclinar as crianças ao vício das estimulações, que como é sabido
pela ciência, é prazeroso e dispara sistema de
recompensa cerebral, gerando prazer de forma
rápida e fácil. Uma vez dependente das telas, a
vida contemplativa perde o sentido, a realidade
perde a graça. Assim como um animal que por
vezes não pode contemplar a vida, os pequenos
não estão aprendendo a desenvolverem a capacidade de contemplar o belo, a família e os amigos
por estarem sendo doutrinados a estarem o tempo
todo alternando a sua atenção entre uma distração
e outra diante das telas.
Como eu já havia alertado, confesso que foi
extremamente difícil abordar um tema de tamanha complexidade em um texto tão breve, mas,
mesmo diante dessa limitação, se essa leitura
tiver provocado o seu íntimo, a ponto de fazer você
buscar mais informações a respeito do tema, para
sua própria reflexão a favor das crianças, minha
missão foi cumprida com êxito.

REFERÊNCIAS
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(*) Eduardo Moura de Sousa Borges, esposo, pai, servidor público, formado em Direito pela PUC-GO, pós graduado
em Direito Penal e Processo Penal, especialista em Neuro psicopedagogia. Autor do livro “Infância no mundo virtual”.
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AS DORES PODEM SER
TRANSFORMADAS
Jaqueline Calaça Rodrigues e Valdeci Resende Rodrigues

E

u quero iniciar este artigo com a palavra
de ordem: GRATIDÃO. Temos muitos
motivos para agradecer, mas hoje quero
agradecer pelo dom da vida, em tempos desafiadores. Ter a vida preservada é um privilégio que
quero louvar e agradecer a Deus.
Podemos refletir sobre muitos fatos experienciados nestes tempos “dantes nunca navegados”, a
experiência de se fechar em casa (lockdown), de não
se relacionar com membros de sua família, amigos,
vizinhos, ir à Igreja, ao trabalho, etc. Deparamo-nos com um silêncio total que nos permitiu ouvir
o barulho dos pássaros, enxergar o céu mais azul,
as ruas sem movimento dos automóveis, as suas
buzinas que nos ensurdecem, valorizar o que temos
gratuitamente todos os dias, o ar que respiramos,
o sol, a lua, as estrelas, a chuva que enche os leitos
dos rios, nossos dons, que maravilha foi tudo isso.
“Confinaram-nos”, mas tivemos grandes
oportunidades de pensar, repensar, ler, estudar,
cozinhar, aprender, reaprender novas receitas,
teve até compartilhamento de receitas pelo
WhatsApp. Alguém se lembra disso? Buscamos
o autoconhecimento, entregamo-nos à oração, nos
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aproximamos do alto, de Deus Pai, Deus Filho
e do Espírito Santo. Fomos deixando Deus nos
alimentar espiritualmente, permitindo que a sua
luz invadisse nosso ser. Experimentamos acordar
de madrugada e orar antes que as paixões se acordem. Como é bom nos rendermos à exposição que
nos agita, ao barulho em excesso. O vírus nos fez
alimentar melhor, a fazer atividade física, tomar
sol, porque vitamina D aumenta a imunidade,
aprender coisas novas.
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Confesso, nunca imaginei fazer tantos
cursos virtuais, manusear aplicativos
antes nunca utilizados, aliás, a
tecnologia nos abriu para outras
formas de relacionar, de aprender sem
estar fisicamente presente.
É óbvio que o abraço, a convivência fraterna
fez falta, como fez falta o almoço em família com
todos reunidos, todos aglomerando mesmo. Como
fez falta ir à casa de Deus, receber a Sagrada Eucaristia, o sacramento da reconciliação, as reuniões
para promoção de eventos na comunidade, as
reuniões da Escola de Pais, congressos, etc.
Mas já estamos voltando ao “novo normal”, a
rotina já está se instaurando, que alegria voltar às
atividades, embora muitos ainda estejam deixando
o medo os dominar, paralisar. A letargia ainda
predomina, creio que a zona de conforto está
cômoda demais, assim não há necessidade de
caminhar, de prosseguir. Mas é preciso movimentar, a vida é movimento. Estamos com um número
significativo de imunizados, ainda seguindo as
precauções recomendadas pelas autoridades sanitárias, então porque não dar o primeiro passo?
O que nos impede de recomeçar? Tivemos
momentos desafiadores como falei no início,
tivemos muitos acontecimentos que nos abalaram profundamente, perdas irreparáveis. Perdi
meu pai e minha mãe, perdi amigos, vizinhos,
pessoas perderam empregos, famílias em crise,
casais se separaram, cresceu o número de violência doméstica, crianças sofreram, pais viraram
professores (valorizaram os professores? Valorizaram os profissionais da saúde?... Será?). O vazio
tomou conta dos nossos corações, nosso coração
ficou enegrecido pela dor, mas é preciso seguir,
é preciso ressignificar a dor, dar novo sentido a
todo este momento. Tentar transformar a tristeza, o vazio, em algo que nos permita prosseguir,
sermos pessoas melhores, revisitar nosso passado,
fazer uma investigação apreciativa de tudo que
vivemos com as pessoas que partiram, resgatar

o tesouro que construímos juntos e sonhar, construir um futuro mais rico de amor, afeto, respeito,
compaixão.
Eu peguei todas as fotos que meus pais guardavam, trouxe para casa duas maletas de fotos, coisa
incomum neste mundo tecnológico, cujos registros
de imagens ficam armazenadas no computador
ou no celular. Vocês não imaginam o quão rico
foi a experiência de pegar as fotos na companhia
do meu irmão, meus filhos, sobrinhas e voltar ao
passado, relembrar momentos da infância com
meus pais, aqueles que me deram a vida. Quanta
risada, quanto choro, choro de gratidão, de memória feliz, de pensar o quanto eles fizeram por mim
e por meus irmãos, tínhamos uma vida simples,
mas recheada de afeto, de beijos, colo e, de vez em
quando, umas chineladas... é claro.

Ouvi de alguém, sinceramente
não me lembro quem, que não devemos
deixar as fotos escondidas, mas
expostas, para que possamos mexer,
para que os nossos filhos conheçam
nossa história de vida, que eles possam
construir a sua.
Vou organizar álbuns para que os mesmos
fiquem à mostra. Vou revelar mais fotos, para
quando eu partir, meus filhos e netos revisitem
estes momentos únicos, ímpares.
Outro aprendizado que tivemos? Pensar em
nossa finitude, ter consciência desta realidade.
SECCIONAL GOIÂNIA | 2021
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Nossa cultura não fala da morte, achamos que
viveremos para sempre, estamos nos preparando
para o fim? O que é preparar para o fim? Ter
caridade, ter uma fé viva, perdoar e pedir perdão,
mudar comportamentos, quebrantar o coração,
valorizar as pequenas coisas, ser grato por quanto
temos e somos, ser dependente de Deus, viver uma
vida com mais leveza, com menos julgamento,
olhar para o próximo com o olhar de Jesus? Ouvi
do Pe. Paulo Ricardo e aprendi. Combine com os
seus familiares, caso você adoeça, que te avise da
gravidade da doença, para que você se prepare
para a partida, faça com que eles se comprometam
com você sobre isso. E você, como está se preparando para o fim?
E diante deste festival de desafios nunca vividos
por esta geração, também me fez refletir sobre o
meu propósito de vida, o que estou fazendo neste
mundo, que legado vou deixar, o que posso fazer
para ser uma pessoa melhor, o que posso fazer
para impactar o outro com ações concretas? Amar
mais, ajudar famílias na EPB, servir? Jesus não
veio para ser servido, Ele veio para servir (Mateus
20,28). Estou servindo? Assim poderemos viver
uma vida plena e mais feliz. Problemas existem
e sempre vão existir, mas o que faço com meu
problema? O que faço com minha tristeza? Sirvo,
assim ressignifico minhas dores.

Vamos refazer a rota, com mais amor,
gratidão, vamos apreciar nossa
jornada com consciência, não vamos
lembrar as dificuldades com rancor ou
com tristeza, aliás, se estes sentimentos
vierem, tudo bem, podemos senti-los,
mas não podemos permitir que nos
domine.
Dê novo sentido a eles, lembrem-se estamos
aqui, vivos. Vamos fazer a vida valer a pena.
Obrigada, Senhor, pelos anos que tive com
meus pais, amigos, vizinhos! Obrigada Senhor,
pelo dom da vida!.

(*) Jaqueline Calaça Rodrigues e Valdeci Resende Rodrigues – Filhos, pais, avós, Casal Presidente da Escola de
Pais do Brasil/Seccional de Goiânia.
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UMA NOVA PÁGINA
Lenita Brasil Pacheco e Muriell B. Pacheco

E

m meio à revolução digital que as últimas
décadas trouxeram, sentimos que as relações mudaram e as formas de interação
também. Reduzimos o mundo físico e inundamos o
mundo virtual. Nessa transição, representada pela
velocidade de um clique, abandonamos a reflexão
dos sentimentos que experimentamos, que é um
processo que exige tempo e proporciona significado
à vida, e passamos a viver de forma atropelada,
comprometendo especialmente nossa saúde emocional. Se fazendo necessário começar a se pensar e se
concentrar menos no que se pensa sobre as coisas e
mais em como se sente a respeito delas.

Estamos mais vulneráveis, expostos
e tendemos a nos perder no meio de
tantos estímulos visuais, sonoros e
principalmente os emocionais. Diante
da direção pouco promissora a que
estamos caminhando, é chegada a hora
de alterar a rota. Todavia, essa guinada,
como toda mudança, é um desafio.
Precisamos seguir adiante e o ir em frente está
ligado diretamente a forças interiores que estão lá,
esperando a compreensão e aceitação dos senti-

mentos positivos e a busca pelo desenvolvimento
e evolução emocional.
Alan Wates diz: ‘Acordar para quem você é
requer desapego de quem você imagina ser”.
Entenda como essa atitude pode melhorar suas
relações e promover a libertação, se você tem o
hábito de se apegar a coisas, ideias, pessoas, sentimentos. Pare e pense. Para ficar em paz consigo
mesmo, é preciso deixar ir embora aquilo que não
acrescenta e, assim abrir espaço para o novo, para
uma nova página.
Estamos passando por um importante desafio,
o qual jamais imaginávamos viver, por isso não
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devemos negligenciá-lo, muito menos banalizá-lo.
Passamos a vivenciar o parar, o escutar, o ver e
o sentir de uma forma que nem pensavam ser
possível. Nenhum de nós estávamos preparados
para o isolamento e distanciamento social, que
nos levaram a visitar lugares novos dentro de
nós mesmos e assim experimentarmos o autoconhecimento e também amargos infortúnios.
Essa pode ser a oportunidade para a necessária reflexão acerca da importância de viver e
compreender nossos sentimentos.

Precisamos enxergar a urgência real de
um novo olhar sobre essa nova página
da vida, que deve ser escrita hoje.
Aquela expectativa pela chegada de um novo
ano e depositar nele a esperança de mudanças e

que boas novas virão, se tornou obsoleto diante
da efemeridade da vida. Efemeridade esta que
presenciamos e sentimos de forma tão dura e
latente nos últimos tempos.
A vida nos dá vitórias e derrotas e nos coloca a
todo momento frente a frente com esta realidade.
De acordo com Martin Seligman, autor da obra
Felicidade Autêntica, “...são as variáveis voluntárias ou intencionais que fazem alguém afirmar
que é feliz”. Isto é, depende de nós querer ser feliz,
dar significado à nossa vida e entrar em ação para
que isso aconteça, especialmente entendendo as
nossas emoções.

REFERÊNCIA
Martin E. P. Seligman, PH.D. Felicidade Autêntica.
Editora Ponto de Leitura

(*) Lenita Brasil Pacheco e Muriell B. Pacheco, associados da Escola de Pais do Brasil/Seccional de Goiânia.

Homenagem da EPB-Goiâ
nia

Já dizia Antoine de Saint- Exupery: “Aqueles que passam por nós,
não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam
um pouco de nós”. É impossível falar da Gracita do Luis Gonzaga
e do Luiz César da Wilhá, sem lembrar de música e de violão ou
seja, sem lembrar de alegria. Vamos sentir falta de suas vozes
alegrando nossas reuniões. A alegria contagiante, a mágica de suas
vivacidades em relação a tudo. Dizer adeus é trocar as expectativas
e as possibilidades do futuro pelo passado. É perder o presente e o
futuro, e ficar com a história e a memória de quem partiu. É perder
a presença e ficar com a ausência e a saudade. Assim queremos
expressar nossa gratidão a esses dois grandes amigos que tanto
fizeram pela EPB seccional de Goiânia. Sempre disponíveis e nunca
falaram não, pensando sempre em levar o melhor para as famílias.
Deixaram muitas saudades entre nós, mas nunca deixarão de
existir em nosso meio, seja através da música e suas presenças
que tanto nos alegrávamos.
Na certeza de que estão nos braços do Pai, deixamos aqui nossa
gratidão e nosso carinho eterno.
Queremos também congratular com todos associados da EPB
seccional Goiânia, por suas angústias e dores pois cada um passou
por reveses. Quase a totalidade vivenciou momentos de dores.
Com carinho de seus sinceros e eternos amigos da EPB-Goiânia.
Que Deus nos abençõe!!!

Aos amigos, Maria das Graças e Luiz César
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EDUCANDO FILHOS
COM POSITIVIDADE
Bianca Lessa de Garcia do Nascimento

Q

uando nasce uma família, a partir dos
filhos, surgem diversas responsabilidades
enquanto pai e mãe. Geralmente as principais preocupações são sobre o nutrir, cuidar e o
educar. Mas nem todos têm clareza do quanto o
nosso comportamento, de pai, de mãe, influencia
na vida dos nossos filhos, nossas palavras, as
nossas expressões, o modo como reagimos diante
das circunstâncias.
Escolho convidá-lo nesse momento a conectar-se com você, esquecendo o mundo aqui fora
e percebendo, de verdade, como você tem sentido
a vida, as suas atividades, a sua relação com a
família. Qual mensagem as suas ações passam
para a sua família? Leveza, alegria, realização,
tranquilidade? Estresse, rancor, tristeza, pessimismo? Muito mais do que as palavras e o “parar
para educar” em momentos que nos propomos a
tal atividade, nosso comportamento diário reflete
na família que constituímos.

Então reflita como você tem
influenciado seu filho a perceber a vida.
Você transmite escassez ou abundância,
limites ou possibilidades?
O mundo é o mesmo para todos, o que difere é a
percepção que cada indivíduo tem dele, de acordo
com o seu nível de consciência, dos seus pontos
de vista, do quanto você tem um olhar positivo
ou negativo.
O olhar negativo é aquele que vê sempre as
dificuldades, o que vai dar errado, foca na reclamação, enquanto o olhar positivo se auto motiva por
perceber além, ver possibilidades, entender que

“se não deu certo” é porque “não era para ser” e
retira o melhor daquele contexto transformando-o
em aprendizado.
Geralmente pessoas positivas se nutrem por si
só, se motivam, se alegram, são gratas pelo que
já tem e por isso conquistam mais! Enquanto as
negativas, além de se limitarem vendo problema
em tudo, pensarem constantemente no que dará
errado, são tóxicas, influenciam o meio a pensarem
negativamente.
Imagina o quanto você influencia seu filho a
partir de comentários e relatos das experiências
de vida que teve! Educar filhos com positividade
é muito além de “perceber o lado bom” de tudo.
É educar pessoas que acreditam que são capazes,
que nada “dá errado” e sim que as oportunidades
não se limitam, mas se algo não ocorreu como o
esperado é porque algo melhor está por vir.
Pensamentos assim, exercitados constantemente, contam para o nosso subconsciente que
somos capazes de ir além!
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O nosso comportamento é consequência
daquilo que acreditamos e do que deixamos
crescer dentro de nós a partir dos pensamentos.
Vale ainda ressaltar que a maior parte do nosso
comportamento se origina daquilo que é inconsciente, alimentado a partir dos nossos pensamentos, que são os nossos moldes mentais, embora não
seja tão evidente.

Por isso trazer clareza sobre o
nosso comportamento e a maneira
que pensamos é fundamental
para percebermos o ajuste que se
requer para um viver positivo e,
consequentemente, uma vida mais leve
e feliz!
Dentro de você tem crescido drama, vitimismo,
rancor, ou esperança, sentimento de vitória e
amor?
Quando começamos a ter estado de presença
em cada momento e sair do automático, ficamos
vulneráveis a perceber o que sentimos em cada
instante, passamos a nos conhecer mais e entender
o que cada situação gera de sentimento, consequentemente ao que gerou vem o comportamento
positivo ou negativo que, quando estamos no
piloto automático não percebemos.
Nessa caminhada da vida, por você e pelos
seus filhos, lhe convido a ser cada vez mais positivo, observando aprendizado em cada situação,
inclusive eliminando o ponto de vista de que temos
problemas, e percebendo que temos desafios.
A nossa vida é como um jogo de vídeo game,
onde a cada fase temos um desafio e ao passarmos
por ele, elevamos o nível (de consciência), tudo que
acontece pode ser percebido como uma oportunidade de aprendizado, se escolhermos olhar assim.

São esses aprendizados que elevam nosso nível de
consciência!
Quando olhamos para os fatos com positividade, aprendemos com ele, estamos na disposição
de acessar mais consciência diante daquilo, sem
resistir e reagir, aceitando a realidade como ela é!
Como seria você despertar esse olhar de positividade no seu filho? Todos somos seres únicos e
especiais, com uma potência de criação infinita,
pois fomos feitos a “imagem e semelhança de
Deus” (Gênesis1:26), mas muitas vezes as pessoas
se vêem diminuídas por medos, angústias, ansiedades, insatisfações, dúvidas e incertezas de
situações que ainda não aconteceram!
Como seria converter as fraquezas em potência
de criação a partir da positividade? Não é possível educar filhos para terem um olhar positivo se
nós, responsáveis por eles não temos, lembrem-se
que os influenciamos a partir do nosso comportamento! A melhor maneira de educar os nossos
filhos é pelo exemplo, através de atitudes, ações,
palavras e comportamentos.
Pai e mãe, não esqueçam que a vida positiva
dos seus filhos começa em você, assim sendo, que
sejamos inspirados pelas palavras que Hal Elrod
disse no livro O Milagre da Manhã: “Substitua
seus julgamentos por empatia, melhore suas reclamações transformando-as em gratidão e troque o
medo por amor.

REFERÊNCIAS
Bíblia. Português. Bíblia Sagrada Ave Maria.
Tradução dos originais grego, hebraico e aramaico
mediante a versão dos Monges Beneditinos de Maredsous (Bélgica)/ organizado por equipe editorial
Ave-Maria. São Paulo: Editora Ave-Maria, 2016. 2224p.
ELROD.Hal. O milagre da manhã: O segredo para
transformar sua vida (antes das 8 horas). 49ª Edição.
Rio de Janeiro: Best Seller, 2019.

(*) Bianca Lessa de Garcia do Nascimento: Mestre em Ciências da Saúde, Facilitadora de Barras de Access,
Enfermeira. Acesse: www.biancalessaterapias.com.br e @biancalessaterapias
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MARES NUNCA DANTES
NAVEGADOS
Francisco Carlos Costa

O

tempo que vivemos da pandemia do coronavírus nos colocou diante de desafios
novos, que jamais imaginávamos viver.
Tal qual os antigos navegadores, que partiam
em busca de conquistas, novas terras e riquezas,
o horizonte era incerto, desconhecido. Assim
também temos vivido estes tempos: o isolamento
social, os cuidados sanitários, vacinas, o medo do
que poderá vir adiante.
A pandemia trouxe mudanças em todos os
seguimentos da sociedade. As famílias intensificaram o tempo de convivência no lar e surgiram
as dificuldades no relacionamento entre pais e
filhos. A violência doméstica e, em especial, contra
a mulher, tem sido uma ameaça. O maior tempo
de convivência familiar, no entanto, mostrou-se
positivo para a maioria da população, o que exigiu
a superação de muitos desafios e outros ainda a
serem superados.
A pandemia mudou a rotina das famílias em
isolamento. Trabalho, estudo, a vida cotidiana
passou por adaptações diante da necessidade de
preservar a vida. Ficar em casa e sair somente para
atividades profissionais, com atividades sociais
e de lazer limitadas, são exigências do tempo de
ameaças da contaminação pela Covid-19. E um
ambiente marcado pela dor e pela morte preocupa a todos. Nas famílias, fala-se do medo e das
incertezas diante deste momento, mas também
algo novo surgiu: a harmonia no convívio, partilhando momentos únicos nas relações familiares:
nas refeições, lazer e reflexão juntos.
Enquanto isso, a ciência, o conhecimento e a
cooperação têm sido essenciais para combater a
pandemia. Não sabemos o que poderá acontecer
nos próximos meses e as novas variantes gené-

ticas são motivo de incerteza, mas passado todo
esse tempo a mensagem é a mesma: os avanços
da ciência nos estimulam a ser otimistas e a ter
esperança de dias melhores. Nunca se investiu
tanto dinheiro e houve tanta colaboração para
o desenvolvimento de vacinas entre entidades
públicas e privadas, centros de pesquisa, universidades, empresas farmacêuticas, empresas e
ONGs. Depois de milhões de doses de vacinas
contra covid-19 administradas, a confiança da
população nas vacinas está aumentando e sua
eficácia sendo comprovada. Não sabemos como a
pandemia se desenvolverá nos próximos meses.
Dada a intensidade que teve até agora, é provável
que surjam novas ondas, mas talvez menos intensas. Não sabemos como será uma possível quarta
onda, ou o efeito que as novas variantes genéticas
que aparecem podem ter, mas a boa notícia é
que em nível global a pandemia está diminuindo
neste momento. Não sabemos ao certo, mas por
enquanto, segundo especialistas de vários países,
há motivos para esperança.
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Para Adriana Drulla, mestre em psicologia
positiva e especialista em parentalidade consciente, o tempo de qualidade com os filhos foi
um grande investimento das famílias. Já que o

isolamento e a maior convivência foram inevitáveis desde o início da pandemia, quem aproveitou
essa oportunidade para construir sólidas relações
familiares, tirou proveito positivo deste período.

ALGUMAS DICAS IMPORTANTES DA ESPECIALISTA
PARA AS FAMÍLIAS
Responsabilidade com as tarefas domésticas

A especialista sugere que cada membro da família saiba qual papel exerce dentro de casa e que isso é
fundamental para a autoestima da criança. É o que ajudará o adolescente do futuro a ser mais resiliente.
“Tem pesquisa que mostra que adolescente que precisa ajudar, se desenvolve melhor porque se torna
mais confiante sobre ele mesmo e sobre a própria capacidade”, afirma Adriana. Se sentir útil, portanto,
é sinônimo de crescimento. E as tarefas domésticas servem de exemplo para isso. “Ensinar a criança a
fazer alguma coisa útil é importante não só pra aliviar o peso de deixar tudo nas costas dos pais, mas para
crescer emocionalmente saudável”, explica Adriana.

Planejamento em educação financeira

E por que não, começar também a dar noções de economia doméstica às crianças? A professora de
matemática do Colégio Stella Maris, em Curitiba, Rafaella Borsatti, acredita que os pais devem incluir os
filhos na vida financeira da família. Ela diz que quando essas lições são aprendidas em sala de aula, são
as crianças as responsáveis por estimular os pais a reverem conceitos. Só que se isso já vem da educação
doméstica, tudo fica mais fácil. “O principal disso é planejamento. Aprender a gastar menos do que tem,
planejar gastos, fazer uma poupança”, ensina Rafaella. A professora é defensora da mesada. E ainda diz
que levar os filhos ao mercado, por exemplo, com lista de compras e discutir com eles, inclusive, o que está
faltando em casa também é necessário.

Uso equilibrado da tecnologia

Outro ponto bem importante é refletir sobre o tempo em que todos passam diante de equipamentos
eletrônicos. Adriana enfatiza que, mesmo para os adultos, é automático utilizar tablets e celulares como uma
muleta para se distrair e, com as crianças, o comportamento se repete. A questão não é que a tecnologia é
um problema, mas que, sim, pode ser um vício. “A gente produz dopamina jogando um jogo, por exemplo,
ou quando ganha um like. É um vício mesmo”, alerta. A orientadora de pais ainda reflete sobre uma culpa
muito comum relacionada à criatividade. “Não é muito nosso papel de salvar a criança do tédio. A criança
precisa construir um repertório de procurar algo para fazer. Isso faz parte do desenvolvimento. Tédio é
normal”, conclui. Neste sentido, visando trazer às famílias orientações sobre o uso adequado da tecnologia
no ambiente familiar, a Escola de Pais do Brasil, através de suas seccionais, irá realizar no estado de Goiás
em 2022 o Projeto Reconecte, em parceria com a Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos, através do qual serão oferecidos cursos para as famílias refletirem sobre as
influências, perigos e benefícios do uso da internet em diversos dispositivos eletrônicos.
Mesmo depois que a pandemia estiver controlada e a vida voltar a caminhar tranquilamente, alguns
cuidados ainda precisam e devem continuar na lista dos pais, ensinamentos preciosos para os filhos válidos para toda a vida!

(*) Francisco Carlos Costa, associado da Escola de Pais do Brasil/Seccional de Anápolis-GO.
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Obesidade mental e a família no
mundo digital contemporâneo
Michelle Tinoco dos Santos

H

oje malha-se o corpo, mas esquece-se de
cuidar da cabeça. Já não é novidade que,
nas últimas décadas, estamos sendo impactados diariamente com um turbilhão de informações
por todos os lados. Desde outdoors, carros de som,
propagandas de televisão, até pop-ups em sites e
posts patrocinados em redes sociais, além é claro,
dos aplicativos mais usados como WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook e TikTok.
A publicidade e a propaganda são os agentes
principais na distribuição de informações que
sobrecarregam o nosso cérebro e, muitas vezes,
com conteúdo desnecessário para nosso desenvolvimento. A consequência dessa loucura moderna
é a obesidade mental. Vivemos uma época única,
com uma quantidade de informações como em
nenhuma outra da história da humanidade. A
sobrecarga de informações não está somente no
que a mídia “empurra” para você, através dos
meios de divulgação. Também está naquilo que
você decide absorver para si. Muitas vezes você é o
próprio agente responsável pelo desenvolvimento
de sua obesidade mental.
Obesidade mental não é o diagnóstico oficial de
uma doença, mas um termo usado para explicar a
produção e consumo em excesso de informações

do mundo digital contemporâneo. E esse consumo
exagerado acontece com informações repetidas de
entretenimento. Segundo o filósofo João Flávio de
Almeida, da USP, o entretenimento é, no campo da
informação, os doces fáceis ao paladar, com textos
rasos e curtos, além de viciantes como uma série
da Netflix que você não consegue parar só com
um episódio, basta tirar “o primeiro pedaço”. O
grande consumo de informações de baixa qualidade impede o indivíduo de pensar em conteúdos
diferentes, relevantes e importantes.
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Assim como a obesidade física, a obesidade
mental traz malefícios para a saúde mental, que,
infelizmente, muitos de nós ignoramos cotidianamente. Imagine que aquele seriado de televisão que você “consome” nas suas horas vagas,
é equivalente ao chocolate que você comeu na
sobremesa, por exemplo.
A obesidade mental também afeta a saúde
física, já que o grande período em frente às telas
de computadores e celulares diminui o tempo
diante do mundo real e a prática de atividades
físicas. Os sintomas, como dores de cabeça,
cansaço, ansiedade e irritação podem ser consequências da obesidade mental, além de procrastinação e não conseguir finalizar tarefas que
exijam mais do cérebro. A grande quantidade de
informações na internet, muitas vezes de entretenimento, somada aos conteúdos de seus afazeres
diários como trabalho e estudo, impedem que a
pessoa consiga selecionar o que é realmente uma
informação importante, além do comprometimento do contato social com a família, com os
outros e com a natureza.
A principal característica de quem sofre com a
obesidade mental é a diminuição da capacidade
de pensar, refletir e principalmente, colocar os
aprendizados em prática. Isso não significa que a
pessoa não seja esperta ou esforçada, mas sim, que
sua mente está repleta de informações inúteis, que
acabam bloqueando sua criatividade, suas ideias
e seus projetos. Quando você alimenta sua mente
apenas com produtos midiáticos, fofocas de celebridades, debates rasos do Facebook e assuntos supérfluos, sem uma reflexão verdadeira, seu cérebro
acaba perdendo aos poucos a capacidade de “pensar
grande”, refletir e construir bons argumentos.
O mesmo acontece com seu corpo quando você
apenas oferece alimentos industrializados, doces
e comida congelada: seu metabolismo fica mais
lento e sua saúde acaba sendo afetada por uma
alimentação tão pobre em nutrientes.
Além da dificuldade de pensar, resolver problemas e desenvolver novas ideias, as pessoas que
sofrem com esse problema acabam tendo baixa
produtividade e incapacidade de formar opiniões

próprias, tornando difícil a tomada de decisão e
diminuindo a autoestima. Esses fatores podem ter
um reflexo negativo em sua vida pessoal, social e
até mesmo profissional, o que, por sua vez, pode
acarretar outros transtornos (ansiedade, frustração e, em casos mais severos, depressão).
O excesso nos afasta de nossas escolhas conscientes. Precisamos fazer uma dieta mental, uma
dieta de informação. O psiquiatra norte-americano
Edward Hallowell acredita que vivemos um estado
de déficit de atenção, devido a esse excesso de informação. O excesso de estímulos gera o que Hallowell
chama de traço de déficit de atenção (TDA), que é
diferente da doença transtorno de déficit de atenção
e hiperatividade (TDAH). "O traço seria induzido
pelo meio ambiente, enquanto o transtorno tem um
componente mais genético e, por isso, deveria ser
tratado com medicamentos”. O médico fala que o
TDA é epidêmico no mundo corporativo e traz como
sintomas a distração, impaciência e inquietação
interna. As pessoas com esse traço têm dificuldade
de se manter organizadas, de determinar prioridades e de gerenciar o tempo.
Assim como na obesidade corporal, a resposta
para “curar” a obesidade mental é o equilíbrio.
Ninguém deve viver completamente alienado
do mundo moderno e as pessoas não precisam
se sentir culpadas por encontrar prazeres em
alguns momentos de puro entretenimento, assim
como uma pessoa obesa não precisa renunciar ao
chocolate para sempre: basta aprender a consumir
com moderação.
Por fim, temos que exercitar nosso corpo para
nos livrar do excesso de gordura, e é exercitando
nosso cérebro que conseguiremos substituir
informações inúteis e estagnadas por conteúdos,
ideias e novos projetos para nossa vida pessoal
e profissional. Isso pode ser feito com exercícios
mentais, leitura e reflexão dos conteúdos lidos,
momentos de lazer com familiares e amigos, da
mesma forma que uma nutricionista ou personal
trainer podem auxiliar um paciente com obesidade corporal, qualquer pessoa pode recorrer a
um psicólogo para ajudá-lo no combate à obesidade mental.

(*) Michelle Tinoco dos Santos Aranha – Psicóloga Clínica e Neuropsicóloga. Esposa, mãe de 2 filhos e filha do casal
Miguel e Marinaide, associados da Escola de Pais do Brasil/Seccional de Goiânia.
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A FAMÍLIA E A
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Miguel Rosa dos Santos e Marinaide Tinoco de Sousa Santos

É

notório que no Brasil dos últimos anos a
população está envelhecendo. Por um lado,
isso é positivo, pois significa que as pessoas
estão vivendo mais. Mas, por outro lado, existe a
grande preocupação de como essas pessoas estão
vivendo. Será que, principalmente na fase da
velhice, as pessoas têm saúde plena? Elas vivem
num bem-estar saudável? Elas realizam todos seus
sonhos e projetos? Infelizmente, podemos afirmar
que muitos indivíduos não são contemplados com
esses benefícios que uma vida mais longa poderia
lhes proporcionarem.
Então, vem a pergunta que muitos de nós gostaríamos de fazer: por que isso ainda acontece em
pleno século XXI? É claro que uma das respostas
óbvias seria de que isso acontece devido a vários
fatores políticos, econômicos e sociais.
E, dentre esses diversos fatores, nós destacaremos um: a importância que tem a educação
financeira para os indivíduos, para a família e para
a sociedade. Assim, faremos algumas reflexões
sobre a mesma, nessa conjuntura de crise geral
em que nosso país vive atualmente e, principalmente, levando-se em consideração o contexto
provocado por essa Pandemia da COVID 19, de
caráter mundial, que estamos vivenciando
Inicialmente, podemos afirmar a importância
que tem para o indivíduo elaborar seu projeto de
vida. Nele, com certeza, deve contemplar ações
que vão desde o nascimento até sua morte. Isso
passa por elaboração e execução de ações de curto,
médio e longo prazo. Assim, fica evidente, a necessidade de cuidarmos do nosso presente e também
a preocupação com nosso futuro.
Segundo a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), “a educa-

ção financeira pode ser definida como o processo
pelo qual consumidores e investidores melhoram
sua compreensão sobre produtos, conceitos e
riscos financeiros, e obtêm informação e instrução, desenvolvem habilidades e confiança, de
modo a ficarem mais cientes sobre os riscos e
oportunidades financeiras, para fazerem escolhas mais conscientes e, assim, adotarem ações
para melhorar seu bem-estar”.
Em outras palavras, pode-se considerar a educação financeira como sendo todo o processo de busca
do conhecimento dos produtos e serviços que são
disponibilizados pelo setor financeiro da economia.
Com isso, pressupõe que quanto mais o indivíduo
domina esse processo, mais ele fica preparado para
planejar sua vida financeira, fazendo escolhas da
forma mais racional possível, quanto ao aumento
de sua renda, o que consumir, quanto deve poupar
e como investir, visando sempre ter uma qualidade
de vida melhor e mais duradoura.
Quando os indivíduos e as famílias têm esse
conhecimento e o torna um hábito no cotidiano
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de suas vidas, certamente terão uma vida
mais equilibrada, economicamente falando
e também mais saudável, tanto no presente
quanto no futuro.
Quando isso não acontece e, infelizmente essa
é a realidade de muitos brasileiros, percebe-se
que os indivíduos têm uma tendência de gastar
mais do que ganham, ou seja, suas receitas são
bem menores do que as despesas. A consequência disso não poderia ser outra, senão o aumento
dos seus endividamentos. Essas atitudes refletem
diretamente nas famílias e na sociedade de uma
forma geral.
Só para comprovar essa prática, o Brasil iniciou
o ano de 2021 com mais de 62 milhões de negativados, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC). Quanto ao perfil desses endividados, principalmente junto aos bancos e cartões, mais de 60%
está na faixa dos 26 aos 60 anos, de acordo com a
Serasa Expirian (Centralização de Serviços Bancários). Esses números e percentuais tão expressivos
são uma amostra de quanto é a carência de uma
boa educação financeira ao longo dos anos.
Outra questão importante diz respeito à
aposentadoria. A maioria dos brasileiros, na sua
fase laboral, se prepara apenas para a aposentadoria garantida pelo Governo. Como ao aposentar
seu nível de renda diminui bastante, isso com
certeza leva a uma velhice com menos qualidade
de vida. Um fator preocupante para esse grupo
atualmente é que, com o aumento da expectativa
de vida, estamos próximos de constatar que o
número de contribuintes será menor do que o
número de beneficiados. Isso acontecendo, gerará
um grande problema econômico e social para
o Governo, pois não terá recursos financeiros
suficientes para serem distribuídos para todos os
aposentados. Bom seria se os indivíduos pudessem realizar uma previdência complementar à

Previdência Social do Governo, objetivando ter
uma renda maior ao se aposentarem
Ao contrário disso, a situação ideal é que os
indivíduos e as famílias tenham através da educação financeira recebida, a consciência e o hábito
de poupar. Fazer uma reserva de emergência para
cobrir despesas futuras e incertas que naturalmente vão surgir, além, é claro, de ter recursos
monetários para investir e obter a tão sonhada e
desejada independência financeira. Agindo assim,
certamente não dependerão de programas previdenciários do Governo e garantirão uma aposentadoria e velhice com melhor qualidade de vida.
Sabemos que não é tão simples e nem fácil
de rompermos essa cultura de não termos uma
educação financeira bem planejada. Os pais têm
a difícil tarefa de orientar e preparar seus filhos
para enfrentar essas adversidades. Sabendo que
muitos deles também não tiveram essa preparação. As escolas deveriam contemplar as disciplinas sobre educação financeira nas suas matrizes
curriculares, desde o ensino fundamental até às
universidades. Isso implica também em formar
professores para ministrarem aulas sobre essas
disciplinas específicas de educação financeira. Por
último, cabe ao Governo nos âmbitos municipal,
estadual e federal, no sentido de adotarem políticas públicas visando dar oportunidades e suportes
a todos os cidadãos, com mecanismos facilitadores
para conseguirem um padrão de vida mais saudável, durante todas as fases de suas vidas.
Concluindo, percebe-se que num momento
tão ímpar como este que estamos vivenciando
atualmente, torna-se vital cuidarmos de equilibrar nossas finanças pessoais. Agindo assim,
de maneira consciente e racional, atenderemos
todas as nossas necessidades básicas e teremos
um bem-estar individual, familiar e social, tanto
no presente quanto no futuro.

(*) Miguel Rosa dos Santos e Marinaide Tinoco de Sousa Santos – Casal membro da Escola de Pais do Brasil Seccional de Goiânia-GO. Pais de 3 filhos e avós de 4 netinhos. Ele é membro titular do Conselho Fiscal da DEN. Ela
é Administradora de Empresas.
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FAMÍLIA, ESCOLA E SOCIEDADE
Marlene C. da Mota Brito e Carlos Vieira de Brito

N

os últimos anos as famílias tem vivido
mudanças muito radicais com as transformações tecnológicas, no meio social, o
afastamento do modelo tradicional de família e o
aparecimento de isolamento das pessoas.

Os diferentes comportamentos interrelacionais da família e a sociedade,
estão vivendo em um alvoroço de
tantas informações 24 horas por dia,
as pessoas pouco se olham e pouco se
comunicam. Às vezes encontramos
pessoas vivendo em solidão.
No mundo digital do Home Office, colhi
um testemunho de uma mãe e um pai que seu
filho com dois anos de idade, pronuncia poucas
palavras, dando preocupação para os pais que
despertaram para a situação e buscaram ajuda
com especialistas com a finalidade de entender o
que estava acontecendo.
A realidade: os pais trabalhavam o dia todo.
A mãe trabalhando fora do lar, o pai no Home
Office e cuidando do filho, ou seja, adquiriram
equipamentos eletrônicos para distrair o filho e
assim o dia passava. O menino não tinha com

quem conversar, ou seja, alguém que motivasse
e ensinasse a criança desenvolver a linguagem.
Diante da situação descobriram que se mudasse
as maneiras e os comportamentos no atendimento
ao filho poderiam encontrar a saída e recuperar o tempo perdido. Decisões foram tomadas,
mudaram do apartamento para uma casa, onde
tinha quintal com terra para a criança brincar,
sujar e tomar banhos caprichados. Entenderam
que o relacionamento do filho com várias crianças ajudariam no desenvolvimento das palavras.
Perceberam também que aproximando a criança
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de crianças e automaticamente os pais se aproximaram de outros pais e puderam trocar experiências agradáveis para a formação dos filhos. Mesmo
parecendo muita radicalidade estão conseguindo
melhores condições de vida e melhorando o desenvolvimento do filho.

O ser humano precisa de ambiente
familiar para falar, falar mais, discutir,
aprender, desaprender e aprender de
novo. Os passos de uma vida toda se
guia em uma família.

A família precisa de escola para ajudar na
formação intelectual de todos os membros do
grupo familiar, com especial atenção para com
as crianças.
A família e a escola se inserem na sociedade onde
juntas vão se ajustando para a criação de ambientes
saudáveis neste tempo de tantas mudanças comportamentais. Situações novas, diferentes, vão acontecendo e lideranças se capacitando para ajudar e as
pessoas vão se tornando melhores. A sociedade está
assustada e as vezes as pessoas estão atrapalhadas,
más, firmes e tocando em frente.

(*) Marlene e Carlos Vieira de Brito. Casal Diretor de Seminário da EPB, Seccional de Goiânia-GO.
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TUDO COMEÇA NA FAMÍLIA
Maria Aparecida A. F. Medeiros e João da Cunha Medeiros

Q

uando minhas três filhas eram pequenas
e brigavam umas com as outras, eu sentia
muito medo de errar com elas, então levava-as para o quarto e, sentadas na cama, eu dizia
a uma delas: “diga à sua irmã o que ela fez com
você e que você não gostou”! Então, ela dizia, por
exemplo: “você tomou a boneca de mim” Eu, então,
dizia à que havia tomado a boneca: “entendeu,
filha? sua irmã não gostou que você tomasse a
boneca dela”! Aí, à mesma filha eu dizia: “E você,
filha, agora diga à sua irmã o que ela fez que você
não gostou!” E ela, então, dizia: “você não deixou
eu brincar com você!”.
Nessa ação, elas acabavam ficando bem e eu,
melhor ainda, pois, na verdade, eu me safava de
cometer alguma injustiça, pois esse era o meu medo.
Ficava, como toda mãe, com muitas dúvidas de como
agir em situações de conflito entre minhas filhas.
Não tinha noção que eu estava, também, lidando
com meus conflitos internos de injustiça, medos,
ciúmes, insegurança... E ainda não tinha noção
que estava ensinando minhas filhas a olharem
para dentro de si, para seus reais sentimentos e a
se expressarem.
Hoje, já com netos e como profissional de psicologia, compreendo a todos os dias como é importante
olhar para dentro de si, como mãe, filha, avó, esposa,
profissional... Vejo claramente como é importante
perceber o que sinto, o que me machuca, o que me
incomoda e compreender esses sentimentos.
Hoje, tendo um olhar mais amplo, percebo que
estamos vivendo um mundo perdido dos sentimentos. Em tudo que estudo, compreendo que a etiologia
é encontrada na adaptação emocional prematura da
criança e, posteriormente, reforçada na adolescência. Em qualquer caso, as necessidades narcísicas
da criança, por respeito, ressonância, compreensão,
simpatia e espelhamento, acabam gerando a inca-

pacidade da criança em experienciar conscientemente seus sentimentos (como ciúme, inveja, raiva,
impotência, ansiedade...) tanto na infância, como
na idade adulta.
Tudo isso porque não foi possível expressar
conflitos internos, por medo de, ao manifestá-los,
ferir os pais, sentir-se insegura e ameaçar o equilíbrio da família. Um bom exemplo disso é quando a
criança expressa muito bem, algo sobre o que viu na
natureza e não expressa algo que se passou dentro
da família (Ex.: mãe grávida, por medo de, nesse
momento, expressar seus sentimentos, por ciúmes).
Esse medo de revelar seus verdadeiros sentimentos, leva a criança a revelar aquilo que acha
que lhe é esperado! (surge o contrato emocional).
Essas pessoas, posteriormente, com tais “contratos
emocionais”, queixam-se de uma sensação de vazio,
de futilidade ou se sentem “sem lugar”, uma vez
que o vazio é real. Um processo de esvaziamento,
de empobrecimento e de morte parcial de suas
potencialidades surgiu quando tudo que era vivo e
espontâneo, foi cortado.
A criança nasce espontânea e, às vezes, perde essa
espontaneidade no decorrer de suas experiências na
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vida. É claro que não podemos esquecer que os pais
são, também, essas crianças que viveram um “contrato
emocional”. Então, não se deve dar lugar à culpa, mas,
compreensão de si, de suas emoções e, ainda, de saber
que, no papel de pai, o que fizeram naquele momento
e o que deram conta de fazer. O contato natural e
automático com as próprias emoções e desejos, dá à
pessoa, força e autoestima, podendo viver, expressar
seus sentimentos e se compreender sem medo de ser
vista como pessoa insegura.
Hoje, como psicóloga, mãe e avó, aprendo,
cada dia mais, a expressar meus sentimentos e
ajudar pacientes e entes queridos, a identificá-los,
compreendê-los, levando à aceitação de si mesmos.
Muitas das nossas emoções gritam por conforto,
tranquilidade, compreensão e cuidados. Todos nós
buscamos ser compreendidos e ter um lugar seguro
para expressar o compartilhar os sentimentos.

Assim, quando choramos, estamos com dor emocional. Quando solitários, ressuscitamos o sistema
primitivo mais básico do apego. É como se precisássemos ser ouvidos, confortados, compreendidos,
protegidos e conectados com alguém.
Porém, percebemos que há uma crença negativa
sobre o choro, o que leva a sentirmo-nos envergonhados e fora de controle.
Nessa pandemia que estamos vivendo, ficou tão
claro essa necessidade, de todos nós, ter alguém para
falar de nossos medos, nossa solidão, nossa insegurança e incertezas, desejo de liberdade, cercado pelo
medo da contaminação, desejo de compreensão...
Não foram poucas pessoas que se sentiram assim.
Segundo Robert L. Leahy, podemos validar e
cuidar dos sentimentos de alguém. Validar significa
ouvir e querer ouvir o que a pessoa tem a dizer. Isso
pode se dar através de:

ENCORAJANDO A EXPRESSÃO: você encoraja a outra pessoa a falar o que está pensando e sentindo.
Isso é como dizer: “estou aqui e ouço você”
REFLETIR A DOR E O SOFRIMENTO: você entende e reflete a dor que a outra pessoa sente. Você diz:
“posso ver que você está triste por isso” ou “posso ver que você está com raiva”.
ENCONTRAR SENTIDO NO SENTIMENTO: você não só encoraja a pessoa a expressar o que sente,
mas, também, entende como isso faz sentido para ela naquele momento.
NORMALIZAR A DOR: você pode fazer isso, refletindo a experiência universal. Pode dizer: “outras
pessoas também se sentem assim”.
DIFERENCIAR E EXPANDIR AS EMOÇÕES: você encoraja a pessoa a falar sobre vários outros sentimentos, não apenas o primeiro sentimento que ela apresenta. “Conte o que mais está sentindo...”
RELACIONAR COM VALORES MAIS ELEVADOS: relacionar a forma como a outra pessoa se sente
com os valores importantes para ela. Ex.: se ela se sente solitária, você pode mostrar que ela valoriza se
sentir conectada.
RESPEITAR O MOMENTO: quando você ouve e fala com a pessoa, comunica a ela que respeita o fato de
que, neste momento, essa é a forma em que ela se sente (não tente tirar a dor dela).
REFLETIR OS LIMITES DA PRÓPRIA VALIDAÇÃO: você reconhece que, mesmo que esteja se esforçando para ouvir, ter empatia, demonstrar compaixão e que se importa, também pode perceber que isso,
talvez, não mude nada, por enquanto. “Sei que o que vou dizer pode não ajudar agora, pois sei que esse é
um momento difícil”.

Esses podem ser alguns exemplos de como
auxiliar, ou seja, validar o outro em seus
sentimentos, porém, preciso aprender, antes
de tudo, a validar meus próprios sentimentos.
Sempre achei que o maior desafio na educação

de nossos filhos seria ensiná-los a reconhecer
os seus próprios sentimentos, compreendê-los
e desenvolver a resiliência para lidar com eles,
pois tudo começa na família (plagiando um
pouco Winnicott: “tudo começa em casa”)

(*) Maria Aparecida A. F. Medeiros – Psicóloga e Psicopedagoga e João da Cunha Medeiros – Administrador de
Empresas, membros Eda scola de Pais do Brasil/Seccional de Goiânia.
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Homenagem...
“Mãe, ainda que você não esteja mais presente fisicamente você
está presente através do meu amor, da minha saudade, das minhas
lembranças, principalmente no meu respeito a você por nos
ensinar a importância de família! Você deixou pra mim muitos
ensinamentos que me faz mais forte e mais segura no papel de
mãe e avó! Meu amor por você é eterno! Obrigada Mãe! Te amo!”

... da filha Maria Aparecida
para Araci Alvarenga Figueiredo

LOCALIZAÇÃO DAS SECCIONAIS
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APRENDER JUNTOS!

EPB: O MENOR
CAMINHO ENTRE
PAIS E FILHOS
FORMAR CIDADÃOS É A
NOSSA PRINCIPAL MISSÃO
MISSÃO DA EPB Ajudar pais, futuros pais e

agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos

OBJETIVOS Conscientizar os pais de sua

responsabilidade 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
uma 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 como
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.

LOCAIS Escolas, empresas, associações de classe,

CÍRCULO DE DEBATES
TEMAS SELECIONADOS

Um temário selecionado proporciona
a discussão de assuntos, como:
• Educar, um desafio;
• Valores e limites na educação;
• Pai, mãe e agentes educadores;
• A educação do nascimento à puberdade;
• Adolescência: segundo nascimento;
• Sexualidade no ciclo de vida da família;
• Cidadania e cultura da paz

O QUE AGREGA AOS PARTICIPANTES

Melhora a comunicação, o diálogo e a convivência
entre pais e filhos. Ajuda a definir limites de forma
mais adequada. Desenvolve uma sexualidade
sadia. Previne o uso de drogas e da violência.
Forma jovens autônomos, competentes e
solidários. Ajuda na construção de uma sociedade
mais justa, mais igualitária, mais solidária.

centros comunitários, igrejas, condomínios etc.

COMO PARTICIPAR 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

Entre em contato:
Escola de Pais do Brasil – Seccional Goiânia
Fone: (62) 99663-4280
Site: www.escoladepais.org.br
link:seccionais/goias/goiania
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ESCOLA DE PAIS EM AÇÃO

M

omentos de estudo,
aprendizagem e lazer, onde
prevalece a arte de amar o
próximo. Dentro desse contexto foram
realizados 01 (um) Congresso Nacional,
em maio/junho de 2018; 01 (um)
Seminário regional, em novembro de
2018; 01 (uma) revisão estadual, em
agosto de 2018; Círculos de debate;
Palestras sobre o relacionamento
pais e filhos nos encontros de casais,
escolas, paróquias.
Escola de Pais do Brasil

58º Congresso Nacional, 2018
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