
Por Daniela de Rogatis* fato de que vivemos em um mundo globali

zado, em uma sociedade e uma economia de 

massa já sob maciça influência da revolução digital 

em suas várias mídias, e com a neurociência, a bio

logia e a genética em franca expansão, é dado conhe

cido e amplamente discutido por especialistas de di

versas áreas. O que muitas vezes não se percebe com 

a devida profundidade são as consequências e os im

pactos que essas mudanças trazem para nossas vidas 

e para o futuro dos nossos filhos. 

No que se refere à educação e sobretudo à família 

-, a grande líder afetiva e estratégica da formação 

de uma criança - tais questões ganham novos con

tornos. Considerando que a estrutura das institui

ções de ensino vem se mostrando insuficiente no 

cumprimento da missão que a elas delegamos, e 

que t ambém nos deparamos cotidianamente com as 

dificuldades enfrentadas pela infância e juventude, 

não há outra receita: é preciso que os pais voltem a 

assumir o papel de protagonistas, de educadores da 

próxima geração. Uma vez que o mundo se configura 

para um futuro incerto, variável, desconhecido, nós, 

pais, precisamos parar, pensar e redefinir qual será 

o apoio que prestaremos aos nossos filhos e como 
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os inspiraremos a caminhar, fortes e seguros, pelos 

desafios deste novo século. 

O primeiro desafio é o da clareza. Devemos entender o 

que significa viver em uma sociedade regida pelo consu

mismo, em que o entretenimento toma o lugar da cultu

ra, e o acesso à informação se amplia na mesma medida 

em que se restringem os repertórios pessoais de conhe

cimento, a velocidade e a dinâmica das relações vêm fa

zendo com que aquilo que hoje tem valor seja descartável 

amanhã, e tanto os espaços quanto a mobilidade seguem 

diminuindo, seja por segurança, seja por modelo de vida. 

Uma sociedade em que a confiança na identidade pessoal 

é posta em xeque pela convivência com a diversidade cul

tural em que estamos imersos e pelos perfis digitais que 

incitam a possibilidade de vidas paralelas. Um mundo em 

que a tecnologia abre novos horizontes para a comunicação 

e a expressão, promovendo escolas distintas daquelas nas 

quais fomos educados, em que a natureza grita por mudan

ças de postura, ameaçando nossa sobrevivência como es

pécie, e em que a saúde física e mental dos jovens começa a 

dar sinais de fraqueza sistêmica, enquanto vamos interpre

tando como doenças psiquiátricas o resultado dos nossos 

próprios deslizes como educadores. 

Já o segundo grande desafio é agir perante essa configu

ração de mundo. Compreendendo a realidade que nos 

cerca, precisamos delinear uma perspectiva de futu

ro que queremos ajudar a construir. Em outros termos, 

trata-se da simples e ao mesmo tempo tão importante 

pergunta que não cansamos de ouvir: que vida queremos 

dar aos nossos filhos? Já conhecemos a força dos sonhos 

dos nossos pais e as consequências das escolhas feitas 

pelas gerações que nos antecederam, e é exatamente por 

isso que podemos afirmar ser essa a pergunta mais rele

vante para a geração de pais do século 21. 

Que mundo escolher? Um mundo competitivo ou colabo-

rativo? Um mundo em que a ética e a sustentabilidade são 

crenças básicas ou que se configura de forma exploratória 

e extrativista? O urbanismo predatório ou o contato com 

a natureza? A atenção à realização do potencial individual 

de cada criança ou o automatismo controlado por testes e 

scores? Um mundo de conexões digitais ou de conexões 

pessoais? Real ou virtual? Dar respostas a tais perguntas é 

o primeiro passo do erguimento consciente da morada que 

queremos deixar para as nossas crianças. 

O terceiro desafio, por fim, é saber como construir esse 

futuro que sonhamos. Que estratégias adotar, quais 

diálogos educativos estabelecer, que atitudes e valores 

praticar para que sirvam de exemplo, que competên

cias ajudar a desenvolver. A verdade é que o universo da 

educação hoje se abre para habilidades e competências 

muito mais sofisticadas, e nossos filhos precisarão se 

apropriar delas. Desde a ampliação dos conhecimentos 

básicos, que passam a contemplar tópicos como Global 

Awareness, conhecimentos sobre finanças, economia, 

negócios e empreendedorismo, assuntos cívicos e de 

saúde, até aspectos de ética, engajamento, excelência, 

liderança e códigos de responsabilidade, todo esse con

junto passa a exigir uma formação que privilegie um 

olhar sistêmico, complexo, flexível e inovador. 

Vemos oportunidades surgindo e sendo ampliadas 

a cada dia, mas ainda estamos presos a uma rede de 

opções fantasiosas, onde transgredir é colocar em risco a 

sobrevivência econômica e social. Acredito que o essen

cial é fazer com que nossos filhos entendam, eles mes

mos, a realidade em que vivem e naveguem por ela com 

a autonomia de poder escolher os próprios caminhos, 

tornando-se autores da própria história. 

E em meio a esse dilema, educar torna-se um caminho 

de equilíbrio e sabedoria, de dores e delícias, um cami

nho da família. Vale a reflexão. 

*Educadora especializada em gestão de Family Room A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Revista Empresarial, São Paulo, ano 7, n. 7, p. 132-133, 2012. 




