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Introdução 

Vivemos um momento humano de profundas rupturas e polarizações, o que 

requer daqueles que ensejam manter alguma lucidez certo distanciamento para o 

exercício da crítica. O que proponho neste artigo é tomar a Educação como objeto de 

nossas reflexões e como porta de entrada para compreender melhor os paradigmas que 

balizam nossa vida em sociedade e o lugar do Espiritismo no contexto da 

contemporaneidade.    

De maneira formal ou informal, no nosso dia a dia, desenvolvemos relações 

pedagógicas com crianças e jovens, e alguns de nós o fazemos de forma mais 

sistemática dentro das Casas Espíritas, engajando-nos no ensino do Espiritismo. 

Entretanto, já nos questionamos suficiente ou adequadamente sobre quem são essas 

crianças e esses jovens? Com quem exatamente estamos lidando? Como se estruturam 

as famílias que ali estão e que valores sociais elas expressam? Conhecer e pensar acerca 

dessas questões, demarcar as mudanças em curso - identificando as peculiaridades desse 

momento histórico - é, a meu ver, fundamental para o direcionamento de nossas ações.   

Partindo da desnaturalização de alguns fenômenos e conceitos, sustento, aqui, a 

hipótese de que o conjunto de crenças e valores que estrutura a sociedade 

contemporânea (e é também por ela estruturado) configura um tipo específico de 

criança, de jovem, adulto e família; o que, por sua vez, requer uma profunda revisão no 

trabalho educacional, inclusive naquele desenvolvido nas Casas Espíritas. 

O texto que ora se apresenta está dividido em duas seções: num primeiro 

momento, numa perspectiva sócio-histórica, propõe-se uma reflexão sobre os modelos 

de sociedade e educação em disputa, buscando identificar alterações significativas que 

caracterizam o contexto contemporâneo e nos desafiam a pensar em novas formas de 

conduzir o processo educativo; num segundo momento discutem-se as perspectivas que 

se abrem ao trabalho realizado na Infância Espírita - a partir do relato de experiência 

vivida no Centro Espírita Allan Kardec (CEAK – Santos – SP/Brasil) -, pensando-a 

como um importante espaço institucional que se insere no espectro das alternativas 

apontadas. 
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1. Modelos de Sociedade e de Educação em disputa 

Iniciemos refletindo um pouco sobre a ideia de Infância, a partir de um exercício 

próprio dos estudos históricos e sociológicos que é o de desnaturalização. Ou seja, 

desconstruir o caráter natural ou a-histórico atribuído a determinado fenômeno. Uma 

concepção naturalizante de Infância a considera como uma fase natural do 

desenvolvimento humano, cujas características são tidas como universais e inerentes a 

essa etapa da vida, de modo que é ocultada sua constituição social e histórica. 

O que pretendo, portanto, com este exercício é questionar as concepções que 

trazemos a respeito da Infância como sendo um determinado período da vida que é, foi e 

sempre será da forma como nos aparece “naturalmente”, do mesmo jeito, em qualquer 

tempo ou lugar. E afirmar que, ao contrário disso, ela é uma criação da sociedade 

humana, sublinhando o porquê da importância de nos mantermos atentos a isso.  

Evidentemente, há marcadores biológicos ao longo da vida do ser humano.  Do 

nascimento à morte há um tempo biológico que determina o funcionamento e a 

durabilidade do corpo. Não há como negar isso. Mas o fato de dependermos do outro 

para sobrevivermos torna-nos, também, seres sociais. Somos animais sociais. No início 

de nossas vidas, ao mesmo tempo em que somos cuidados e alimentados, somos 

inseridos na cultura; principalmente pelo aprendizado da língua. Esse fato já é suficiente 

para afirmarmos que a Infância não se reduz ao fator biológico. Ela é também, e, 

sobretudo, determinada pela cultura, ou seja, é produção social.  

Numa perspectiva sócio-histórica, é possível afirmar que a Infância, da forma 

como a concebemos, é uma invenção do período histórico chamado Modernidade. Fez 

parte de um projeto que previa a edificação de uma sociedade que se pensou a si mesma 

– pelo menos idealmente – como igualitária, fraterna e democrática. A era Moderna 

organizou a vida de todos os cidadãos, compartimentando-a em faixas etárias cada vez 

mais estreitas e definidas – infância, adolescência, juventude, idade adulta, velhice –, 

atribuindo a cada uma delas a realização de certas atividades, bem como direitos e 

deveres específicos. A ideia, pois, de agrupar as crianças, sob o conceito de Infância, e 

separá-las da sociedade dos adultos durante o período de formação moral e intelectual, 

em espaços concebidos como escolas, fez parte desse projeto específico de sociedade, 

inclusive com vistas a garantir sua propagação e manutenção, no futuro (SIBILIA, 

2012).  
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A educação formal foi um potente instrumento na execução desse projeto de 

sociedade. Constituiu um importante braço armado do Iluminismo para desenvolver 

seus ímpetos modernizadores. A intenção era libertar os soberanos das trevas da 

ignorância e, ao mesmo tempo, promover um forte movimento de uniformização 

cultural (ex: imposição das línguas nacionais esmagando os dialetos). 

Kant, cuja obra foi considerada um dos pilares da modernidade, apontava para 

uma escola que fosse capaz de: primeiro, domar a animalidade (fase negativa da 

educação), depois, instruir, preencher aquele ser incompleto (fase positiva da educação). 

Nesse sentido, o princípio basilar da educação formal era a disciplina.  

Então, a Infância era essa importante matéria-prima para a edificação de uma 

sociedade disciplinar. É claro que essa Infância, forjada na era burguesa, incluiu tão 

somente a própria burguesia, ou os aspirantes a ela que davam sustentação ao projeto. 

Verdade seja dita nesse parêntese: menino pobre nunca teve infância, nunca foi incluído 

nessa Infância. 

De todo modo, nós carregamos uma representação mental do que vem a ser a 

Infância e, ao reconhecermos agora que ela nasceu na Modernidade, é importante 

destacar a presença marcante de uma entidade que ganhou o status, a envergadura de 

megainstituição nesse período, que é a figura do Estado.  

Na sociedade Moderna o Estado assumiu a solidez do instituído e, ao mesmo 

tempo, foi fortemente instituidor. Foi concebido como o solo firme sobre o qual 

poderiam se assentar adequadamente a família, a escola, a fábrica, o exército, a prisão 

etc. Essa entidade foi capaz de dar sentido às demais instituições em torno das quais se 

organizou a sociedade moderna.  

Isso configurou um modo peculiar de ser e estar no mundo, que ia se formando 

minuciosamente desde o nascimento de cada indivíduo; assim, em seu desenvolvimento 

progressivo rumo à idade adulta, o indivíduo seria capaz de transitar entre todas essas 

instituições irmanadas por um fim idêntico, que usavam a mesma linguagem e se 

alinhavam sob uma mesma causa. E qual era a causa? Os ideais de igualdade, 

fraternidade e liberdade? Não. Esses foram ficando pelo caminho. A causa passou a ser 

a própria manutenção de uma sociedade controlada, disciplinada, que garantisse que 

cada uma das engrenagens funcionasse, atendendo aos interesses de uma parcela bem 

definida da sociedade.  

A perda da eficácia no funcionamento bem azeitado das engrenagens 

disciplinares é, justamente, um dos indícios de crise nas instituições que vemos hoje. 
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Mas não irei adentrar a esse terreno nesse momento. Importa reter que essa Infância a 

que nos referimos é datada. Era uma Infância constituída por corpos dóceis e úteis, a 

serem transformados em sujeitos equipados para funcionar com eficiência dentro do 

projeto histórico do capitalismo industrial. Não existiu antes. O que havia eram crias 

humanas. Mesmo nas situações de ensino presentes nos relatos históricos pré-modernos, 

o que se vê são grupos indiferenciados, com várias idades misturadas. 

Essa Infância de que falamos e que habita nossas representações mentais não 

somente não existiu antes desse momento histórico, como também, segundo vários 

autores, não existe mais hoje. Simplesmente porque a sociedade mudou. E se a Infância 

como estamos verificando nesse exercício de desnaturalização do conceito, é, na 

verdade, expressão da sociedade, há de sofrer mutações juntamente com ela. 

Não será possível cartografar, aqui e agora, todas as variáveis e nuances 

históricas imbricadas nessas transformações sociais. Mas é importante lembrar, ao 

menos, que a culminância na barbárie das grandes guerras foi um fator decisivo para 

colocar em xeque todo esse modelo. O tal projeto de sociedade deu errado. Levou à 

destruição.  

A mudança mais significativa em termos de impacto e desdobramentos, e 

importante pra nossa reflexão, neste momento, é a de que passamos de um capitalismo 

industrial para um capitalismo de consumo. A diferença substancial é que no 

capitalismo de base urbano industrial o Estado é o grande regulador das relações, ao 

passo que no capitalismo de consumo é o Mercado quem assume essa função. A 

empresa passa a ser a instituição modelo e os indivíduos são colocados em 

concorrência. 

E, como cada sistema produz os sujeitos dos quais se alimenta, se de um lado 

tínhamos o estímulo a uma subjetividade interiorizada, à formação de um sujeito 

responsável, maduro, ciente de suas obrigações, de seus deveres; se tínhamos um quase 

culto à superioridade moral e intelectual, um tipo austero que empunhava valores muito 

claros e almejava um futuro, de outro temos a incitação a tudo o que é da ordem do 

exterior, um culto à performance, à imagem, à aparência; temos a curtição instantânea 

do momento e a exteriorização dela em sinais aparentes (tatuagem, postagens...), e a 

alegria sendo ostentada como uma bandeira (KEHL, 2008).  

Os desdobramentos morais desses dois modelos de sociedade – aqui 

antagonizados apenas para os objetivos didáticos da exposição – é que nos interessam, a 

fim de pontuar melhor os desafios que se afiguram para a Educação no contexto atual. 



5 
 

 
 

Ou seja, quê conjunto de crenças e valores sustentam nossas ações como sociedade e 

como eles reverberam em nossas relações pedagógicas com as crianças e os jovens? 

O que me parece, a partir de estudos realizados, é que, tomando o prazer como 

princípio que dá sentido à vida, o capitalismo de base urbano-industrial engendrou uma 

moral ascética que se fundava no “prazer no dever”, e que tinha como mecanismo 

primordial a guiar o processo de socialização dos agentes o recalque dos apetites 

imediatos e o “adiamento do prazer” (BOURDIEU, 2007). Já no capitalismo de 

consumo se constituiria uma moral hedonista inscrita no “dever de prazer”, e 

comandada pelo imperativo do “mais gozar” (REIS, 2014). Dessa forma, a antiga moral 

que, em nome do dever e do bem, repudiava o lazer, afastava o prazer e negava o 

agradável, se vê confrontada pela nova moral que não somente autoriza o prazer sob 

todas as formas, como o exige com toda a urgência.  

Importa ressaltar que, nessa nova concepção, a criança é dotada de uma natureza 

boa, devendo ser aceita com suas necessidades de prazer legítimas (atenção, afeto, 

cuidados maternos). A educação, por sua vez, deve também ser fonte de prazeres 

legítimos, e tratar a criança, esse objeto de consumo portador de alegria, como uma 

espécie de aprendiz que deve descobrir, pela exploração, o corpo e o mundo. 

São alterações significativas que incidem sobre o tipo de homem que se quer 

formar e, portanto, sobre as diretrizes para a educação das novas gerações que darão 

sustentação a esse novo projeto de sociedade. Se considerarmos, ainda, que essa moral 

hedonista do consumo foi potencializada pela explosão dos meios de comunicação de 

massa baseados em tecnologias eletrônicas, perceberemos outras nuances que instauram 

uma nova ordem e produzem sérias implicações para os processos educativos.  

Nessa nova ordem, a exaltação do eu cede lugar à hipertrofia do eu; um eu 

reconhecido pela criatividade pessoal, pela excentricidade e pela busca de diferenças. A 

criatividade se converte em combustível de luxo do capitalismo contemporâneo, que se 

projeta num ciberespaço em escala global e germina novas práticas difíceis de catalogar. 

Os indivíduos são convocados, sob o disfarce da livre adesão (outra face do controle), a 

serem coautores, inventores, partícipes diretos num turbilhão de novidades que se 

convencionou chamar de “revolução da web 2.0” e que transformou a todos na 

“personalidade do momento”, mas que também os reduziu a mercadorias. São novos 

arranjos de um capitalismo mais “desenvolvido”, no qual regem a sobreprodução e o 

consumo exacerbado, o marketing e a publicidade, os serviços e os fluxos financeiros 

globais (SIBILIA, 2012).  
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1.1. Alguns desdobramentos 

 

1.1.1. Uma nova relação com o conhecimento e a cultura 

 

Não é preciso muito esforço para perceber que na lógica entranhada nesse novo 

modelo assumem papel preponderante a informação, a opinião e a imagem. Um tripé 

que desloca o acesso ao conhecimento para uma parcela ainda menor de eleitos e que 

gradativamente dispensa o pensamento e paralisa a ação.  

 A ideia de conhecimento como algo a ser acumulado começou a ruir quando sua 

eficácia foi posta em dúvida diante da redução da solidez e da estabilidade que 

caracterizavam a estrutura estatal e, ao mesmo tempo, pelos avanços da cultura 

midiática e de sua lógica concomitante, a informação.  

Os modos de circulação da informação diferem sobremaneira dos modos de 

circulação do conhecimento e tal fato vai incidir sobre o antigo dispositivo pedagógico: 

o saber é cumulativo e se sustenta na escrita, sendo sua circulação produzida graças à 

transmissão entre um polo que emite e outro que recebe, papéis definidos a priori, de 

forma fixa e estável; já a informação – que inauguraria um dispositivo midiático - é 

instantânea e múltipla, não responde a organizações hierárquicas preestabelecidas e não 

depende de transmissão unidirecional para circular, mas se dissemina formando redes, 

geralmente por meio de suporte midiático.  

Essa mudança que se dá em torno da palavra e dos modos de se expressar (agora 

muito mais performáticos), demarca a derrocada da interioridade e da concentração 

requeridas pelo discurso pedagógico. O discurso midiático requer exterioridade e 

descentramento, operando com informações que não se chega a interiorizar. Nesse 

contexto, marcado por uma outra temporalidade, as relações de ensino-aprendizagem 

precisam ser redimensionadas. 

Esse verdadeiro fluxo informacional que rompe com a linearidade da 

modernidade absorvendo-a pela força do instante demanda mais velocidade que 

consistência e torna a opinião mais funcional que o pensamento. O saber, tomado pela 

lógica da informação, dissemina-se em opiniões, pareceres, pontos de vista, que não se 

baseiam em virtudes sancionadas. (SIBILIA, 2012). 

 Além disso, a multiplicidade dos estímulos simultâneos provoca vivências 

dominadas pela percepção e o pensamento de base perceptiva difere do pensamento 
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reflexivo. A antropóloga Paula Sibilia apoia-se em pesquisas do psicanalista Juan Vasen 

e da professora especialista em semiologia Cristina Corea para tratar do assunto e se 

vale do uso do videogame como exemplo para demonstrar o quanto a transmissão e a 

explicação, prerrogativas da aprendizagem clássica, parecem estar alheias à nova lógica. 

É que, segundo os autores, não é possível explicar ao outro como se joga videogame, é 

preciso mostrar e fazer diretamente com o outro, sob pena de perder a eficiência da 

ação, já que a intervenção da consciência e a reflexão rompem o equilíbrio entre 

percepção e velocidade – fundamental nessas situações – e acabam por retardar as 

reações. Dito de outro modo, “o pensamento reflexivo entorpece a conexão” (SIBILIA, 

2012).  

  

1.1.2. A paralisia da ação 

 

Se na nova ordem social a informação substitui o conhecimento e a opinião 

subtrai o pensamento reflexivo, a imagem dispensa a ação. A imagem vem completar o 

tripé sobre o qual se assenta o ideário do capitalismo ocidental contemporâneo e merece 

um zoom nesse exercício que visa apreender a conjuntura social e as demandas 

educacionais. As lentes, aqui, vêm da psicanalista Maria Rita Kehl (2008) e focalizam a 

importância do imaginário para o funcionamento psíquico do homem. Grosso modo a 

autora afirma que, se por um lado, as representações imaginárias formam uma rede de 

proteção contra um real que nos invade, por outro, viver sob o domínio de seu efeito 

totalizador constitui um risco.  

O imaginário é essencial porque fornece uma matriz de “compreensão” anterior 

ao pensamento, antes que o real seja mediado pela palavra: “para o resto da vida, diante 

de imagens familiares, sentimo-nos confortavelmente dispensados de ter que pensar”.  É 

o que nos faz acreditar que as coisas “são como são”, isto é, como se apresentam 

imaginariamente a nós, e não é possível viver no mundo sem acreditar nisso a maior 

parte do tempo. O imaginário é o que dá sentido à existência e é o campo onde, por 

espelhamento, se constituem as identificações humanas.  

Mas, numa sociedade narcisista, onde a presença do outro é marcada pela 

paranoia (o outro que nos ameaça constantemente de invasão), numa sociedade 

organizada predominantemente pela lógica das imagens, o poder reconfortante delas 

pode proporcionar a violência como forma predominante de reação ao outro e, também, 

uma impotência opressiva. “No terreno em que as coisas ‘são como são’, só resta ao 
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homem conformar-se com elas”. Num mundo estabilizado pela força da imagem, estaria 

comprometido, então, o poder criativo, inaugurador, próprio do humano (KEHL, 2008). 

Segundo a autora, por esses motivos, em todas as épocas, o poder se traduziu em 

imagens e se valeu do espetáculo para se consolidar. Mas nossa época é a única capaz 

de produzir imagens em escala industrial e com possibilidade de difusão global. A única 

que produz “imagens que acompanham, explicam e naturalizam todos os fenômenos da 

vida social, imagens simultâneas aos acontecimentos, traduções do real editadas e 

emitidas tão depressa que imagem e real, trauma e sentido, se confundem na percepção 

do espectador” (KEHL, 2008).  

E o risco maior que uma sociedade cujo poder se estrutura sobre o capital e 

concentra-se nos polos de produção e difusão de imagens vem nos desdobramentos do 

avanço da indústria cultural:  

 

No eixo da produção, a imagem industrializada é mercadoria, 

revestida do brilho do fetiche sob o qual se oculta a mais valia, tempo 
de vida expropriado aos homens que trabalham para produzi-la. No 

eixo do consumo, a aura dos objetos da indústria cultural é produzida 

por efeito de milhares, milhões de olhares que estes objetos atraem. 

Ao contrário da experiência solitária que o encontro com uma obra de 
arte, em sua estranha singularidade, pode proporcionar, o encontro 

com um objeto da cultura industrializada nos remete diretamente ao 

espaço onde “todos” estão. O valor de uma imagem é diretamente 
proporcional a esse efeito de covalidação social de seu poder de 

verdade. Ver o filme que “todos” estão indo ver, assistir a telenovela 

de maior Ibope, não são apenas meios de inclusão do anônimo 

habitante da sociedade de massas nos termos imaginários que regem a 
vida social. São também os meios através dos quais se produzem 

elementos para as identificações que homogeneízam subjetivamente a 

sociedade. A identificação com a imagem industrializada é uma forma 
ampliada do mesmo gozo fálico que participa dos outros processos de 

identificação. Ampliada, porque a imagem que atrai os olhares de 

“todos”, funciona como semblante de poder. São nossos olhos, 
multiplicados aos milhares, que fazem a aura da imagem 

industrializada. Ela nos fascina na exata medida em que reproduz 
nossa alienação. (Kehl, 2008, p 130, 131) 

 

1.1.3. Educação em xeque 

 

Não é difícil voltar deste ponto para o ideal de criança que repousa nesse modelo 

social; e dela para o jovem, e dele para o adulto. Se bem que há argumentos que 

defendam que na era do marketing e da difusão informacional e tecnológica essas 

fronteiras (que, convenhamos, sempre foram convenções sócio-históricas) se perdem: 
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ser jovem ou adolescente, no discurso midiático, mais que ser possuidor de uma idade, 

significa possuir uma imagem, ostentar certos signos característicos do ser jovem, mas 

que qualquer indivíduo pode exibir (SIBILIA, 2012).  

De todo modo, para efeito das reflexões que aqui se pretende provocar, é 

possível conceber, a partir dos elementos reunidos, a emergência de uma criança que 

“sabe das coisas” e que é capaz de escolher, opinar e consumir. Também a figura de um 

jovem conectado, “criativo” (aspas necessárias, já que a paralisia e o conformismo vêm 

na contrapartida da hipérbole imagética), hiperativo. E um adulto infantilizado que, a 

exemplo do Estado, abdica de seu papel de instituidor da Lei, compartilha com os mais 

novos a cultura do narcisismo e “negocia” as regras como se fossem produtos do 

mercado (aspecto explorado mais adiante). 

Uma evidente mudança percebe-se no fato de que a criança que antes era 

trabalhada e preparada para o futuro – portanto frágil e incompleta, imatura, irracional, 

incompetente – passa a ter uma existência concreta no hoje. Para ser um consumidor, 

agora – ou, para ser um indutor de consumo na família –, a criança tem que ter uma vida 

própria, hoje, tem que ter necessidades presentes, tem que ter vontades imediatas e 

opiniões contundentes.  

A criança não é mais um infante – cuja etimologia remete, justamente, àquele 

que não fala –, nem se supõe que deva ser formada para o futuro, mas é constantemente 

bombardeada por informações que lhe mostram como ser um garoto ou uma menina de 

hoje. E, apesar de termos convencido as crianças de que são autossuficientes, que sabem 

e que podem tudo, vale ressaltar que sua fragilidade – aquela própria do período de 

vulnerabilidade, de dependência física e emocional que fazem dela um ser social a ser 

além de cuidado, inserido na cultura – continua lá. E se expressa de muitas outras 

formas (haja medicamento para hiperatividade, depressão e fobias de várias ordens!). 

Do mesmo modo, adolescentes e jovens adquirem capacidades e direitos 

específicos nesse outro desenho social. Têm direito à identidade, a expressar suas 

opiniões, a aceder à informação, a participar na definição e aplicação de regras que 

organizam a convivência, a participar na tomada de decisões etc (TENTI FANFANI, 

2000). 

As implicações derivadas da emergência desses novos sujeitos se fazem sentir de 

forma bem evidente no âmbito da Educação: se no novo modelo a criança e o jovem são 

concebidos como seres plenos, professor e escola para quê? Aliás, pai para quê? A 

capacidade transformadora da Educação é imediatamente posta em xeque. 
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Não há dúvidas de que o equilíbrio de poder entre as gerações sofreu mudanças 

substanciais e isso afeta fortemente as relações pedagógicas travadas na sociedade. No 

modelo anterior, conforme já exposto, o mundo dos adultos (os pais, os mestres, os 

diretores, os "bedéis", etc.) praticamente monopolizava o poder nas instituições. Na 

atualidade, ainda que as relações intergeracionais continuem sendo assimétricas, 

pendendo para o lado dos adultos, esta assimetria se modificou profundamente em 

benefício das novas gerações. É preciso tomar nota dessa realidade ao se pensar na 

reestruturação dos processos educativos (TENTI FANFANI, 2000).   

A autoridade pedagógica, entendida como reconhecimento e legitimidade, 

continua sendo uma condição estrutural necessária da eficácia de toda ação pedagógica. 

Hoje, porém, o adulto educador tem que construir sua própria legitimidade entre os 

educandos.  

 

1.2. A Família nos diferentes contextos 

 

 A família, nas últimas décadas, tem sido aclamada como a célula onde 

germinam todos os problemas sociais (desafetos, violência, erotismo, desonestidade, 

etc.) e, em consequência, como a primeira e maior responsável por solucioná-los. 

Discursos religiosos e políticos apelam para a sua urgente reestruturação como 

diagnóstico preciso de uma doença que requer tratamento imediato. “De fato, a família 

tem um papel determinante na manutenção da ordem social, na reprodução, não apenas 

biológica, mas social, isto é, na reprodução da estrutura do espaço social e das relações 

sociais” (BOURDIEU, 2011). 

Mas, então, o que é preciso discutir é o que exatamente ela se põe a reproduzir 

para se chegar ao que a produz. O sistema de valores de uma família depende muito do 

tipo de sociedade em que ela se insere, e do tipo de vínculo entre os espaços público e 

privado que esta sociedade propõe. E esta não é uma discussão menor, já que a 

autonomia da família em relação ao espaço público pode trazer o que ela tem de melhor 

– o espaço da intimidade e da privacidade onde se criam as condições para atender às 

necessidades primárias da criança –, mas também o que ela tem de pior – o espaço 

arbitrário, favorável aos abusos de toda a espécie (KEHL, 2008). 

Antes de tudo, deve-se considerar, mais uma vez, que, em nossas sociedades, o 

Estado assumiu papel preponderante em todas as formações simbólicas. Inclusive na 

instituição dos ritos que fundamentam a família, exercendo permanentemente uma ação 
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formadora de disposições duradouras (inscritas no corpo e não na consciência), através 

de todos os constrangimentos e disciplinas corporais e mentais que impõe e inculca, de 

maneira uniforme, ao conjunto dos agentes. E mais, por meio do enquadramento que 

impõe às práticas, o Estado instaura e inculca formas e categorias de percepção e de 

pensamentos comuns, quadros sociais de percepção, formas estatais de classificação que 

assumem a forma de senso comum. A experiência primária do mundo do senso comum 

é, portanto, uma relação politicamente construída, como as categorias de percepção que 

a tornam possível (BOURDIEU, 2011).  

Estando a família instituída pelo Estado e amparada em suas ações pelo senso 

comum (responsável por dar consistência e coesão ao tecido social) que ele mesmo 

produziu, resta ainda ao poder estatal constituir a identidade familiar como um dos 

princípios sociais mais poderosos do mundo social e uma das unidades sociais mais 

reais, transformando-a em uma ilusão bem fundamentada. Isso não se faz senão ao 

preço de mascarar a presença do público no privado do espaço doméstico. “Sendo 

produto de um longo trabalho de construção jurídico-política, do qual a família moderna 

é o resultado, o privado é um negócio público” (BOURDIEU, 2011). Significa dizer que 

a visão pública, em sua expressão de lei, está profundamente envolvida em nossa visão 

das coisas domésticas e que as nossas condutas mais privadas, dependem elas mesmas, 

de ações públicas.  

A questão do público e do privado permeou a história da família brasileira, 

sendo abordada por Sérgio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil” (apud KEHL 

2008), e explica muito acerca dos valores éticos que a conduzem ainda hoje. Pautada 

numa organização rural patrimonialista, a família colonial brasileira se organizou em 

torno dos senhores de engenho que conduziam suas terras como verdadeiros feudos 

governados a revelia das leis que formalmente deveriam reger a vida em sociedade. 

Segundo o historiador, isso explica por que as elites brasileiras preferiram a vida nas 

fazendas, ao contrário das elites europeias que privilegiaram a vida nas cidades: no 

limite de suas terras, poderiam arbitrar sobre o destino de escravos, parentes e 

agregados ao seu bel prazer. O modelo de família patriarcal daí decorrente ajuda a 

compreender também o estilo paternalista de nossos governantes cujas atitudes, que 

improvisavam uma burguesia urbana, não se diferenciavam do patriarcado rural e se 

espalharam pelas outras classes sociais como ideais de conduta. 

 Não resta dúvida de que os valores aí constituídos atravessaram os tempos e se 

expressam ainda hoje no ethos que rege boa parte das famílias brasileiras. Há valores 
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familiares, como o famoso “jeitinho” pessoal com que se tenta contornar os limites da 

lei, que prevalecem sobre o espaço coletivo e corrompem o tecido simbólico que 

deveria sustentar os valores a ser transmitidos de pai para filho: 

A mãe de classe média que estaciona seu carro em fila dupla para 

buscar o filho na escola está transmitindo, no mesmo gesto amoroso 

de esperar pela criança, uma lição de falta de civilidade, de falta de 
respeito pelo espaço público. Está mostrando aos filhos que os laços 

familiares se bastam, e que a ética interna da família está em oposição 
à ética que regula a vida pública. (Kehl, 2008, p 59) 

Essa dupla moral que prospera e se propaga como senso comum, agora instituído 

pela soma dos interesses privativos (“Eu sei que não pode, mas no meu caso...”) tende a 

desamparar a família em sua função primordial de educar, pois o sucesso na tarefa dos 

pais, de transmitir valores a seus filhos, de instituir os critérios de bem e mal / certo e 

errado, depende muito de sua confirmação pelo meio social, tem que encontrar respaldo 

no senso comum (aquele que, pensado na dimensão da coletividade, promove uma 

necessária coesão).  

A noção de civilidade, que esteve em falta na família brasileira desde sua 

origem, se vê ainda mais comprometida, hoje, diante da exacerbação do privado em 

detrimento do público. No estágio avançado do capitalismo de consumo o que se 

observa - como já explicitado neste texto - é uma progressiva retirada do Estado como 

instância reguladora das práticas e o proporcional avanço do Mercado agindo não só 

como regulador, mas como o novo formulador dos ideais que norteiam a vida pública 

(que nada tem de coletivos).  

Se a hipérbole da dimensão privada das relações sociais foi capaz de 

proporcionar à família burguesa do século XIX o espaço para abusos e atribuições de 

culpas (tornando-a o berço dos neuróticos freudianos que deram origem à fundação da 

psicanálise), com a ênfase deslocada da competência produtiva para a liberdade 

consumista, ela vem proporcionando à família dos séculos XX e, sobretudo do XXI o 

espaço estéril dos afetos privados e da regressão ao infantil; espaço esse garantido pela 

produção de um adulto tipificado. O adulto burguês, composto por gestos estudados, 

impulsos contidos, conversa e trajes convencionais, que se via e se apresentava diante 

dos outros como o homem respeitável, eficiente e confiável com boas chances de 

sucesso profissional, cede lugar a outro tipo de “adulto”, mais voltado ao prazer do que 

ao dever, mais livre na expressão de seus impulsos e desejos, mais descontraído e mais 

infantil, talvez (KEHL, 2008).  
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Uma cultura que mima o cidadão/consumidor produz narcisistas infantilizados e 

enfrenta a carência objetiva de “adultos” (ou o que se queira como tal) que ocupem a 

vaga de autoridade/pai/Lei (simbólica) para ensinar às crianças as regras de convívio 

humano e refrear suas pulsões primárias. Para todos os lados que se olhe é possível 

enxergar situações que expressam o relaxamento da autoridade que advém da nova 

ordem (no duplo sentido).  

Diante da desmoralização dos ideais coletivos e do hiperinvestimento no prazer 

que levam os novos “adultos” a quererem para si e requererem dos filhos um 

ininterrupto espetáculo individual de felicidade, com o que, exatamente, o adolescente 

vai se confrontar para transgredir e se autoafirmar?  

A pergunta faz mais sentido se pensarmos no século XX, quando a adolescência 

era o período propício à emergência do conflito entre o sujeito em formação e a lei: 

“adolescentes rebeldes, adolescentes delinquentes, adolescentes problema, ou 

simplesmente contestadores da moral vigente, foram os protagonistas dos conflitos 

geracionais das décadas pós-guerra, no mundo ocidental” (KEHL, 2008). A criança bem 

educada, ou seja, levada pela referência paterna a temer e a respeitar as regras de 

convívio humano, ao entrar na adolescência (essa “fase” inventada socialmente), 

questionaria o prestígio dos pais e educadores em função da comparação com as novas 

referências exogâmicas e retomaria parte de sua rebeldia primitiva.  

Como percorrer este trajeto quando, no momento atual, os próprios 

pais/referências “transgridem oficialmente”? Se o Estado veio descartando durante 

décadas sua responsabilidade em relação aos direitos elementares do cidadão, 

permitindo a degradação do espaço público, e se o individualismo de Mercado não tem 

sido capaz de sustentar uma ética coletiva para os novos tempos, cabe questionar: em 

nome de que valores, de que ideais coletivos se pode exigir das crianças e adolescentes 

que renunciem às exigências de satisfação imediata de desejos e necessidades? “Se o 

consumo é o bem maior, em nome de que outro valor se pede aos jovens que renunciem 

à plena satisfação pulsional?” (KEHL, 2008). 

Na metamorfose operada a partir do período pós-guerra, não só se enfraquece a 

oposição entre espaços públicos e privados como também perde força a ideia de que 

valeria a pena reprimir os próprios desejos em nome de algo transcendental. Inaugurada, 

então a “era da autenticidade”, cada um se encarrega de realizar sua própria 

humanidade, de encontrar-se a si próprio (o imperativo da autoestima), viver a partir de 

si mesmo, em contraposição a render-se ao conformismo de um modelo imposto 
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(SIBÍLIA, 2012). O que se observa, entretanto, é que o modelo está bem posto 

(revelando outro tipo de coerção e controle) e é o modelo da eterna juventude. O século 

XXI cultua um ser eternamente jovem.  

 Como afirma Maria Rita Kehl, se cada época elege um período de vida para 

simbolizar seus ideais de perfeição, nada contra os avanços tecnológicos, o poder da 

cultura e do dinheiro, da mídia, enfim, congelarem algumas gerações em estado de 

juventude perpétua. Mas importa pensar sobre os efeitos disso que ela chama de 

“teenagização” da cultura ocidental.  

O mais problemático dos efeitos é, sem dúvida, a desvalorização da experiência. 

É que ao lutar bravamente contra a inércia que a passagem do tempo imprime no corpo, 

o “adulto” reluta também em viver a consolidação de um certo perfil existencial mais 

definido, inevitável para quem já viveu 40 ou 50 anos. E ao fazer isso, ao se espelhar em 

ideais teen, se sente desconfortável ante a responsabilidade de tirar suas conclusões 

sobre a vida e passá-las aos filhos. Deixa, assim, de ocupar um importante espaço de 

referência, já que nessa lógica, “ninguém quer estar ‘do lado de lá’, o lado careta, do 

conflito de gerações” (KEHL, 2008). 

A liberdade de estar ao lado dos filhos fazendo tudo o que eles fazem, vestindo-

se como eles, agindo como eles, ouvindo suas músicas, frequentando suas festas e, 

muitas vezes, posicionando-se do lado das transgressões, cobra uma alto preço: o 

adolescente se vê desamparado, num mundo em que as regras são feitas por eles e para 

eles. 

Não que os “pais de antigamente” soubessem como os filhos deveriam 
enfrentar a vida, mas pensavam que sabiam, e isso era suficiente para 

delinear um horizonte, constituir um código de referência – ainda que 

fosse para ser desobedecido. Quando pais dizem: “Sei lá, cara, faz o 
que você estiver a fim”, a rede de proteção imaginária constituída pelo 

o Outro que sabe se desfaz, e a própria experiência perde a 
significação. (Kehl, 2008, p. 12) 

 Isso porque mesmo que a experiência pretenda ser puramente individual, ela só 

existe verdadeiramente, aos olhos do indivíduo, na medida em que é reconhecida por 

outros e eventualmente partilhada e confirmada por outros. O papel imanente das 

normas confere à experiência uma importante dimensão crítica, porque o indivíduo não 

pode ajuizar acerca de sua experiência senão em relação a outros e aos debates 

normativos surgidos na situação (DUBET, 1994). 
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A desvalorização da experiência – de uma experiência que, assim como a 

memória, produz consistência subjetiva – esvazia, pois, o sentido da vida. E mais: 

quando o adolescente ou o jovem realiza com afinco a máxima da sociedade do 

consumo estampada no slogan “no limits” – levando ao extremo a pulsão agressiva e o 

desejo de morte que faz a fronteira com o imperativo do mais gozar –, matando ou 

morrendo por um motivo fútil, por exemplo, a sociedade se aterroriza e se volta para a 

própria família, apelando a uma revisão de seus valores, como se ela não se inserisse, 

não estivesse entranhada numa lógica que é ao mesmo tempo imanente e transcendente 

a ela.  

 

É importante ressaltar, ao término dessa digressão sobre a família e ao encerrar a 

primeira sessão deste artigo, que não se pretendeu opor dois ou mais tipos de moral. A 

intenção foi tão somente alertar para os efeitos que as estruturas que se edificam a partir 

de uma ordem social podem exercer sobre o ethos familiar. E como esse conjunto de 

crenças e valores afeta a atitude da família no cumprimento da função de educar. 

Interfere, inclusive, na importância atribuída ao conhecimento e à cultura como ideais a 

serem alcançados, como valores humanos a serem perseguidos. A atitude da família é o 

que exerce maior influência na orientação da criança e do jovem e as expectativas e 

investimentos embutidos nesta atitude estão atrelados a um sistema de valores, que por 

sua vez é afetado pelas condições em que é gerado. 

Pensar acerca das implicações que trazem ambos os modelos de sociedade aqui 

apresentados, e sobre os sujeitos por eles produzidos, é muito oportuno para aqueles que 

se preocupam com a Educação. Tornou-se evidente que, se a recusa radical de todos os 

prazeres destrói o sentido da nossa passagem por este mundo, o desfrute de todos os 

prazeres, a entrega sem reservas a todas as “tentações”, também o faz. Dito de outro 

modo: se de um lado havia o peso excessivo da Lei (autoridade simbólica), do outro a 

“vaga de adulto” está desocupada. Portanto, os dois modelos controlam, reprimem, 

escravizam, alienam. 

Esta reflexão é suficiente para nos afastar da sedutora armadilha – muito comum 

ao efetuarmos comparações - de querer voltar ao passado: o conservadorismo é sempre 

a arma mais à mão quando não se tem recursos internos para lidar com uma situação de 

crise. Mas, o que se propugna aqui, é que quando desnaturalizamos algo, quando 

recuperamos, portanto, os processos históricos e culturais que nos revelam a gênese dos 

fenômenos, nos empoderamos. Ou seja, nos lembramos de nosso poder de criação e 
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transformação. Somos capazes de fazer, desfazer, refazer. As escolhas e as tomadas de 

decisão ocupam o lugar da vitimização e da paralisia da ação. Muda a perspectiva. 

Devemos olhar para tudo isso, portanto, com apetite. 

 

2. A Infância Espírita como importante espaço institucional nesse contexto 

Designa-se como Infância Espírita, aqui, o espaço formal da aprendizagem do 

corpo teórico do Espiritismo voltado para crianças. Ela pode ter objetivos mais ou 

menos abrangentes de acordo com os propósitos de cada instituição: além do estudo dos 

fundamentos do Espiritismo, pode-se privilegiar a questão do fortalecimento de laços 

afetivos e da convivência social, bem como a questão do investimento do grupo em sua 

própria perpetuação ou simplesmente para a propagação dos ideais espíritas.  

Parece pertinente afirmar, com base em relatos de grupos localizados nos mais 

diversos lugares, que, historicamente, as instituições espíritas que foram se afirmando 

como laicas e livre-pensadoras, e que hoje orbitam em torno da Confederação Espírita 

Pan-americana (CEPA), passaram por modificações significativas em sua maneira de 

encarar o trabalho com a Infância, afinando conteúdo e forma com os debates e 

reflexões empreendidas. As experiências com a Educação Espírita, portanto, passaram 

por diversas fases, apresentaram diferentes facetas, em consonância com a própria 

evolução do entendimento do Espiritismo. 

Costumo dizer, metaforicamente, que no caminho do evangelizari para o 

espiritizarii procurou-se migrar das “respostas” para as “perguntas”. Isso porque a 

pergunta mantém viva a busca e fala a favor da autonomia intelectual, sendo propícia ao 

exercício da reflexão e da crítica. Ou seja, passou-se de uma proposta catequética, 

pautada em respostas salvacionistas, para uma postura mais questionadora, analítica, 

investigativa, criativa, em busca de uma Educação Espírita mais emancipatória e menos 

conformadora, que respaldasse, também, a necessária atualização do Espiritismo sem 

perder a essência de sua mensagem.  

A escolha da faceta progressista do Espiritismo como conteúdo para esta 

proposta de Educação Espírita exigiu um método de trabalho mais dinâmico, mais ativo, 

colocando a criança como protagonista na relação de ensino-aprendizagem. E isto 

                                                             
i Formato de Educação Espírita praticado na maior parte dos Centros Espíritas brasileiros que tem por 

finalidade converter (alguém) à religião, pregando o Evangelho. 
ii Movimento liderado por Jacy Regis na década de 1980 que sublinhava o caráter não religioso da obra de 

Allan Kardec. 
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também esteve em consonância com as modificações no ideário pedagógico que deram, 

neste mesmo momento histórico, sustentação à Educação Formal. 

No que tange ao Centro Espírita Allan Kardec (Santos/SP/Brasil), posso relatar 

que por um bom tempo sentimos que a “nova” forma de trabalhar estava 

correspondendo às nossas expectativas e que os resultados eram bastante animadores. 

Mas, rapidamente, percebemos que outros desafios se colocavam diante de nós e a 

estrutura do trabalho teve que sofrer outras alterações. Ficava muito difícil, por 

exemplo, percorrer etapas previstas para a construção e apropriação de um conceito, que 

levava em torno de oito encontros para se concretizar, pois a instabilidade das crianças 

em termos de frequência passou a ser cada vez mais expressiva.  

Para nós ficou bastante evidente que nesta falta de assiduidade e na evasão, 

também observada, já se encontravam sinais de um baixo investimento das famílias em 

experiências formativas, o que, sem dúvida se articulava a um contexto social maior no 

qual o conhecimento e a cultura se posicionavam nos lugares inferiores de uma nova 

escala de valores.  

Esses e outros desafios, como a visível modificação do comportamento das 

crianças (inquietude corporal, falta de atenção e concentração, agressividade nas 

relações etc), foram se apresentando de forma bastante acelerada, nos levando a ajustes 

constantes. Do ponto de vista das relações interpessoais, passamos então a investir nos 

vínculos afetivos do grupo fomentando a vontade de vir ao Centro Espírita para estar 

entre amigos. Do ponto de vista do conteúdo trabalhado colocamos o foco no exercício 

do autoconhecimento e da autocrítica buscando que cada criança desenvolvesse a 

percepção de seu lugar e a consciência de seu papel no mundo, a partir da reflexão sobre 

a vida cotidiana; demos, assim, total ênfase ao poder transformador dos conhecimentos 

espíritas, nas suas implicações morais. No que tange ao método, passamos a fracionar e 

revisitar mais cada um dos temas abordados como forma de enfrentamento à enorme 

desconcentração e dispersão. 

A Infância Espírita não é diferente das outras instituições que se encontram em 

xeque. E, na minha percepção, a discussão vai muito além de uma questão de 

modernização de métodos ou de reorganização de funcionamento. É claro, o modelo 

tem que se diversificar, acompanhando as novas linguagens e formas de comunicação. 

Mas isso não basta, não é suficiente, não garante nada; até porque a mudança de hoje 

estará obsoleta amanhã.  
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Com as novas demandas decorrentes de tudo que foi apresentado nas sessões 

anteriores entendo que o elemento fulcral no papel das instituições passa por fazer 

oposição à ordem vigente e resistência a uma velocidade que é predatória do 

pensamento e, portanto, da essência do humano. 

Alguns autores apontam que o impacto mais nocivo desses processos 

contemporâneos aqui mencionados se dá na negação ou na extinção da experiência. 

Experiência agora considerada como o que nos passa, nos acontece, nos toca. Aquilo 

que se adquire no modo como vamos respondendo ao que nos vai acontecendo ao longo 

da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer o que nos acontece 

(LARROSA BONDIA, 2002). 

Vivemos, portanto, num mundo caracterizado pela pobreza de experiências. 

Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. A experiência 

requer um gesto de interrupção: por não podermos parar, nada nos acontece. O excesso 

de informação, o excesso de opinião, a falta de tempo e o excesso de trabalho, 

fortemente presentes no mundo atual, anulam nossas possibilidades de experiência. E o 

problema central de vermos canceladas nossas possibilidades de experiência é que 

tornamos também impossível nossa própria existência (relação com a vida singular e 

concreta de um existente singular e concreto), pois “eu sou o que vivi”. 

Está posta nessa ideia uma importante entrada para agirmos, dentro daquela 

perspectiva do apetite, anteriormente mencionada. É desejável, portanto, transformar o 

ambiente de aprendizagem no local da experiência, afetando a criança de um modo 

significativo. Mas é possível? Como fazer? Vamos descobrindo no caminho. O 

importante é termos o norte.  

Então, nosso norte, hoje, no trabalho com a Infância Espírita do Centro Espírita 

Allan Kardec, tem sido promover situações capazes de: interromper o fluxo; vivenciar o 

silêncio, no sentido de ser um lugar de remanso no qual se possa ouvir e ser ouvido; 

garantir o tempo e o espaço da reflexão; estabelecer relações de confiança num mundo 

tomado pela paranoia que decorre das relações de concorrência; ser, enfim, o local da 

Experiência.  

No plano individual, como pessoas, somos sempre modelos para as nossas 

crianças, em qualquer posição, sob quaisquer circunstâncias. Como espaço institucional, 

precisamos nos constituir, acima de tudo, como um ponto de referência, um parâmetro, 

uma alternativa ao que está posto. Façamos bom uso do poder educacional que temos! 
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Considerações finais 

A Infância, a Juventude e a Família do século XXI nos confrontam com as 

escolhas que fizemos como Humanidade. Desvelam um mundo voltado para relações de 

consumo, individualistas, que perde de vista a dimensão coletiva da existência e 

caminha no sentido da autodestruição. Reafirmar o paradigma da espiritualidade, como 

algumas correntes e movimentos já fazem, pode ser um bom antídoto para retirar alguns 

da letargia ou desacelerar a imensa maioria nessa corrida rumo à barbárie em que nos 

metemos. Mas requer, antes de tudo, uma apreensão crítica dos obstáculos que se 

impõem, das causas que os sustentam e dos caminhos que se afiguram no horizonte.  

O Espiritismo é um potente instrumento educacional, capaz de agir na formação 

de novos esquemas mentais, novas disposições para aprender e agir. A dimensão da 

imortalidade do espírito, da reencarnação e da trajetória evolutiva deve, porém, 

fortalecer o nosso papel social, nos chamar ao trabalho como educadores (formais e/ou 

informais), e não imputar ao indivíduo/espírito a responsabilidade única por sua 

evolução, como defendem muitos.  

Dito de outro modo, ao espírita laico e livre-pensador não deve bastar a 

argumentação de que crianças são seres reencarnados que trazem a bagagem de suas 

histórias pregressas, sugerindo, assim, uma limitação à ação educacional, ou 

justificando possíveis insucessos nesse âmbito. As trajetórias individuais foram sempre 

forjadas no âmago das relações sociais: hoje, ontem e amanhã. Simplesmente porque 

somos seres sociais. Portanto, no meu entender, a responsabilidade é sempre coletiva e, 

por ora, terrena.  

É urgente, pois, que assumamos o elemento social como fator preponderante no 

comportamento humano e atuemos com afinco para a sua melhoria, via processo 

educacional. Isso não nega nem diminui a experiência espiritual; ao contrário, reforça a 

experiência terrena como eixo central da evolução do espírito e reconduz o Homem à 

sua responsabilidade na produção de uma educação transformadora.  
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