
Anton Simionovich Makarenko e considerado urn dos
maiores educadores sovieticos e urn dos expoentes da historia
da educa~ao socialista. Deve-se ao grande educador talvez a
mais elaborada e completa proposta educacional comprome-
tida com a constru~o da sociedade socialista, dentre todas as
produzidas pela tradi~ao revolucionaria. Ainda que muitas das
suas concep~oes, geradas num momenta em que a enfase era
na viabiliza~o da primeira experiencia socialista na historia,
possam parecer inadequadas a pratica concreta de nossos dias,
os educadores criticos que hoje procuram descobrir com 0
povo novos caminhos para a educa~o popular no Brasil cer-
tamente muito tern a lucrar com 0 conhecimento e 0 estudo
das contribui~6es de Makarenko.

Tratando-se essencialmente de urn texto destinado aos
pais sovieticos, com 0 objetivo de disseminar priJticas de edu-
ca~o familiar compativeis com a sociedade socialista em cons-
tru~o, amplia-se enormemente 0 numero de interessados nes-
te texto, que e excelente material para discussao com grupos
familiares, nos diversos trabalhos de organiza~o popular.
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Anton Simionovich Makarenko e considerado urn dos maio-
res educadores sovieticos e urn dos expoentes da hist6ria da edu-
ca9ao socialista. Deve-se ao grande educador talvez a mais ela-
borada e completa proposta educacional comprometida com a
constru9ao da sociedade socialista, dentre todas as produzidas
pela tradi920 revolucionaria. Ainda que muitas de suas concep-
90es, geradas num momento em que a enfase era na viabiliza9ao
da primeira experiencia socialista na hist6ria, possam parecer
inadequadas a pratica concreta de nossos dias, os educadores
criticos que hoje procuram descobrir com 0 povo novos caminhos
para a educa9ao popular no Brasil, certamente muito tern a
lucrar com 0 conhecimento e 0 estudo das contribui90es de Maka-
renko. Por isso, a iniciativa da Editora Moraes, publican do 0
presente volume com as Conferencias sobre educa~io infantil de
Makarenko, merece os melhores aplausos e sera de enorme valia
para a extensao desse conhecimento e desse estudo sobre Maka-
renko entre os educadores brasileiros. Tratando-se essencial-
mente de urn texto destinado aos pais soviMicos, com 0 objetivo
de disseminar praticas de educa9ao familiar compativeis com a
sociedade socialista em constru9ao, amplia-se enormemente 0
numero de interessados neste texto, que e excelente material para
discussao com grupos familiares, nos diversos trabalhos de orga-
niza9ao popular. Tal utiliza9ao do texto e ainda facilitada pela
simplicidade da tradu9ao de Maria Aparecida Abelaira Vizotto
que, sem perda de rigor, torn a a leitura fluente e agradavel. Por
isso e pelo reconhecimento do valor da obra pedag6gica de Maka-
renko, acedemos com prazer ao convite da Moraes para que fizes-
semos a apresenta9ao deste volume, ressaltando ser ela, nao urn
estudo analitico do texto publicado ou da obra do autor, em
geral, mas uma simples referencia despretensiosa a sua vida e
obra, com 0 objetivo de situa-Ias para seus novos leitores. E
lamentavel que, dado as limita90es conhecidas de nossa vida
politica e cultural, onde apenas come~amos a romper as barreiras
do obscurantismo e da repressao, autores do vulto de Makarenko



tenham ficado inacessiveis a nossos estudantes e educadores.
Quando se pensa, todavia, que ate mesmo a obra de Paulo Freire,
o maior educador brasileiro de todos os tempos, foi ate ontem e
durante anos banida de nossos cursos de pedagogia, compreende-
-se a importancia dessa retomada e recupera9ao de tempo no
estudo de todos os educadores e cientistas que, na historia da luta
pela organiza9ao da classe trabalhadora, contribuiram para a
formula9ao de uma educa9ao revolucionaria. Makarenko, entre
eles, merece lugar destacado.

Makarenko nasceu na Ucrania, em 13 de mar90 de 1888.
Filho de operarios - seu pai era urn pintor que trabalhava para a
Ferrovia -, cresceu em ambiente proletario, em meio ao ativo
movimento de organiza9ao dos trabalhadores que caracterizou as
decadas pre-revolucionarias na Russia e levou aos acontecimentos
de 1905 e a violenta repressao czarista. Esta, apesar de toda a
selvageria de que se revestiu, nao foi suficiente para interromper
o processo de ascensao politica do operariado que culminaria com
a grande Revolu9ao de Outubro de 1917.

Foi, pois, em meio as lutas operarias e a agita9ao partidaria
que 0 educador se forjou, assumindo desde logo seu compromisso
com a classe trabalhadora revolucionaria que marcara toda sua
vida e seu trabalho. Makarenko soube-se filho de operarios desde
quando come9a a viver. Seus pais depositavam grandes espe-
ran9as nos estudos do jovem Anton, mas nao a confian9a ingenua
dos que anseiam para os filhos urn identificar-se com as classes
"superiores". 0 pai the diria com toda a gravidade que "a es-
cola nao era para ele, filho de operarios" e que, se pretendes-
se continuar seus estudos, deveria tirar sempre as melhores
notas. "Voce precisa mostrar a eles", 0 velho Makarenko cos-
tumava lembrar. Anton foi sempre urn estudante destacado.
Apos os estudos secundarios, cursou a Escola Normal. Recem-
-formado, come90u a lecionar em Kraiukovo, uma pequena
comunidade de operarios ferroviarios, com os quais tanto se
identificava. Nesse primeiro trabalho, Makarenko esclareceria
para si proprio a importancia da defini9ao politic a do educa-
dor. A pratica pedagogic a e tamMm, sempre, uma pratica
politica. Diria, anos apos, sobre esse periodo: "0 ambiente na
escola ferroviaria onde eu ensinava era infinitamente mais puro
do que em outros lugares. Uma sociedade de trabalhadores, uma
verdadeira sociedade proletaria, mantinha a escola firmemente
em suas mao." A escola czarista, la, havia se transformado,
pela a9ao concreta dos professores e estudantes proletarios, na
"escola do povo".
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Durante os anos imediatarnente anteriores a Revolu9ao de
Outubro, Makarenko completou seus estudos no Instituto de
Pedagogia de Potalva, habilitando-se ao magisterio secundario e
a dire9ao de escolas. Graduou-se, com homa, completando du-
rante 0 curso sua form~9ao pedagogica, ao mesmo tempo em que
s~ ~profunda;a na leltura dos classicos da tradi9ao revolucio-
nan~. Urn mes antes da Revolu9ao, assumiu seu primeiro cargo
de dlre9ao numa escola secundaria.

. A transf?r~~9ao revolucionaria da sociedade russa - a
mals A e~traordma~l~ e dramatic a transforma9ao das condi90es
ec~nomlca~ ~ ?olihcas da organiza9ao da sociedade levada a
e!e~to ~a ~lstona humana - implicou numa concep9ao antropo-
10g1C~mtelramente nov~, sendo a educa9ao chamada a contribuir
na ~n~9ao de urn novo Ideal humane - 0 "homem novo" para 0
~,ocI,al~s~? Com~ a Revolu9ao nao e a mudan9a "automatica" e
~a~ca da socledade, mas apenas 0 momento de ruptura em

dlre9~0 ,a essa mUd~n9a, na educa9ao, como alias em todas as
de~als areas d~ social, tudo estava por ser feito, por ser criado e
recnado, a pa~hr d.euma nova "concep9ao de mundo" da classe
trabalhadora, ilummada pelo marxismo.

Foi em tal clima, a urn tempo desafiador e estimulante, que
~~karenko desenvolveu seu trabalho pedagogico, que, sem ambi-
~Uldades, ele sempre concebeu como sua contribui9ao e seu enga-
Ja~ento na luta pela constru9ao do socialismo. Makarenko assu-
ml~ .sua ~a~cela nessa tarefa dedicando sua vida a elabora9ao
prahco-teonca de uma pedagogia comunista. Em 1920 M k _
renk ,. b'd a a. 0 e mcum I 0 da organiza9ao e dire9ao de uma colonia para
~n~n5as abandonadas - orfaos de guerra, jovens delinqiientes
ox~comanos, prostitutas, uma popula9ao lumpen nas condi95e~

mals precarias. Essa institui9ao extraordinaria, onde tudo real-
~e~te estav_a por s~r .feito, a come9ar pela propria viabiliza9ao
re~ mstal.a9oes precanas que the estavam destinadas e que Maka-
C ko val transformar trabalhando com seus internos sera a
.o~oniaMaximo Gorki, proxima a Potalva, onde a partir de sua

v~encia concreta, 0 educador formulara sua prop~sta pedagogica
~ rangente e engajada. 0 proprio Makarenko descreveu detalha-
tu~~ente no Poema pedagogico suas experiencias nessa insti-

19ao que se transformou para ele proprio numa nova escola
conc:eta, O?d~ a pratica diaria, analisada a partir de suas con-
c:p~oes soclahstas, the ensinaria mais que todas as teorias peda-
goglcas, ainda essencialmente burguesas, que the haviam side
;~;:sentad~s .na Universidade. A partir desse texto, pode-se tra-

m perfd mtelectual e pedagogico de Makarenko.



As ideias centrais de Makarenko nao poderiam hcar imll
nes as influencias de seu tempo. urn tempo em que de todos o~
[ados se levantavam ameac;as ao desenvolvimento da experiencia
soviMica, ameac;as consubstanciadas por pressOes as mais varia-
das. desde a presenc;a de inumeros exercitos invasores no terri-
torio sovietico ate 0 total isolamento economico. politico e cuI
tural imposto pelos paises capitalistas. Consistentemente. certos
temas se renovarao nas obras do educador. e. essencialmente. as
Conferencias que ora apresentamos retornam a cada urn deles.
Em primeiro lugar, ha em Makarenko uma enorme crenc;a na
organizac;ao e na autoridade - uma autoridade forte e politI-
camente engajada, que sabia exatamente 0 que deveria ser feito. e
que, na educac;ao, estava representada por pais e mestres que
ofereciam as diretrizes fundamentais as atividades de filhos e
estudantes. Esse carater forte da autoridade em Makarenko pode
ser percebido. de forma marcante, nas conferencias agora publi·
cadas. Leve-se em conta, no entanto. que Makarenko repudia ()
simples arbitrio e incentiva urn assumir-se responsavel e orga
nizado do educando. Tambem em seu trabalho na Colonia Gorki.
ele sempre procurara desenvolver form as participatorias de ges
tao. como instrumento para a superacao do simples autorita
rismo. Makarenko, recebendo grupos de jovens delinquentes.
respeitava inicialmente a estrutura de poder "naturalmente"
instalada entre seus internos. Organizando 0 trabalho coletivo do
grupo, entretanto, ele mostrava a seus membros que havia outra
maneira de organizar a vida social alem da mer a predominancia
do mais forte, que ocorria quando 0 grupo era deixado a si
proprio. Impondo sua autoridade, sem negar aos internos 0 di-
reito de participarem da discussao de cada problema e mesmo
relacionando-se com 0 grupo atraves de seus lideres "naturais".
ele estava ao mesmo tempo pondo em evidencia 0 individualismo
e 0 carater injusto de tais "autoridades", apenas pretensamente
"naturais", e preparando as condic;Oes para 0 advento da demo-
aacia e da direC;ao coletiva. Na Segunda Conferencia. em que 0

tema da autoridade e central. ve-se, tambem no ambiente fami-
liar, essa preocupac;ao de se preservar a autoridade evitando-se 0

au toritarismo.
Outras icteias essenciais a proposta pedagogica de Maka-

renko sao 0 trabalho e 0 coletivo. A colocac;ao do trabalho como
elemento central do processo pedagogico e essencial a toda Ira-
dic;ao revolucionaria socialista e configurou-se em sua forma mais
acabada na chamada "Escola do Trabalho" na Uniao Sovietica.
de que foram pioneiros, entre outros, Krupskaia. Sholguin, Pis

trak e Makarenko. Na Quinta Conferencia, 0 tema e trazido para
o seio da familia. Nota-se ai urn Makarenko que, deixando de ser
o defensor da remunerac;ao em dinheiro do trabalho produtivo
desenvolvido pelo estudante no processo de aprendizado, posic;ao
que assumira quanta a "Escola do Trabalho" e the valera acerb as
criticas dos "puristas" da Mica socialista, mostra-se, de modo
mais concorde a tradiC;ao socialista, contrario a estipulac;ao previa
de recompensas ou castigos para os trabalhos das crianc;as no
ambito familiar. Alem disso, e constante urn apelo a moderac;ao
permanente quanta a elogios e demonstrac;6es afetivas, como
antidoto ao desenvolvimento de sentimentos individualistas entre
as crianc;as. A educac;ao sovietica para Makarenko era sempre a
educac;ao do individuo e do cidadao. 0 coletivo devia receber toda
a prioridade sobre 0 individual. Para ele, nao poderia haver edu-
cac;ao senao na coletividade, atraves da vida e do trabalho cole-
tivo.

Permeia todas as conferencias uma "Mica socialista", im-
buida, diriamos, de urn excesso de certeza. Temas como a valo-
rizaC;ao da mulher na sociedade familial, a enfase no coletivo,
a dignidade do trabalho, do esforc;o comum, a organizac;ao fami-
lial, a patria socialista e que tais, estao sempre presentes, e,
embora em muitos momentos sejam introduzidos e analisados
com propriedade, a sensaC;ao global e de uma certa mistica que,
levando ao emocional, tende a elidir a possibilidade de discussao
mais profunda e questionadora das proprias contradic;Oes a que
nao esta imune. Algo assim como 0 "realismo socialista" que
dominou a literatura e as artes no mesmo periodo. A abordagem
da educac;ao sexual, na Oitava Conferencia, resvala ao mora-
lismo. Essa "certeza", essa falta de duvidas, esse "receituario",
embora passiveis de analise critica, nao deixam de ter seu lado
estimulante quando, na educac;ao contemporanea, nos enre-
damos num relativismo que, absolutizado, nao leva a tolerancia e
incorporac;ao de diferentes contribuic;6es, mas tao-somente ao
imobilismo. E 0 caso de se buscar novas sinteses, menos certas,
talvez, mas seguramente mais capazes de levar a ac;ao transfor-
madora.

Realmente, as conferencias pedagogicas de Makarenko,
de.senvolvidas em Moscou, em 1937, portanto no apice da car-
reira do educador e pouco tempo antes de sua morte prematura
em 1939, constituem-se em material grandemente estimulante, a
partir do qual muitas questOes hoje relevantes para a educaC;ao
p,?pular no Brasil podem ser colocadas ganhando novas dimen-
soes. Makarenko, anteriormente a elas, havia publicado, alem do



Poema pedagogico, Bandeiras sobre as torres e 0 Livro dos pais,
este tambem destinado a educa~ao familiar, alem de inumeros
artigos pedagogicos e literarios. Havia, ainda, dado seqiiencia ao
Poema pedagogico, com uma nova novela, Aprendendo a viver.
Toda sua obra esta umbilicalmente ligada a sua atividade pd-
tica, primeiro na Colonia Maximo Gorki e, depois, como dire tor
da Comunidade Infantil de Trabalho Felix Dzershinsky, em Yar-
kov, onde trabalhou de 1928 a 1936. Na primeira dessas insti-
tui<;oes, Makarenko havia desenvolvido sua pedagogia, que apli-
caria, em toda sua extensao, na Comunidade Dzershinsky.

A obra pedagogica de Makarenko nao tern paralelo no uni-
verso socialista. Desde seu despertar politico, 0 educador com-
preendeu a importancia da a<;aopratica, e, mais que isso, a dia-
16tica necessaria entre a compreensao critica da realidade e sua
transforma~ao revolucionaria pela a<;ao dos homens. "A com-
preensao da historia", diria ele, sobre 0 periodo de sua forma<;ao
educacional e politica, "nos foi dada pela educa~ao bolchevique e
pelos eventos revolucionarios." Por isso, Makarenko era urn edu-
cador, mas urn educador que compreendia 0 carater politico da
educa~ao. Em outras palavras, urn educador para quem educar
era tambem, e essencialmente, politizar.

A educa~ao socialista, e obvio, nao se esgota com Maka-
renko. Alem dos demais participantes da "Escola do Trabalho"
na Uniao Sovietica, dentre os quais destaca-se a obra de Pistrak,
e necessario que se considerem inumeras outras contribui<;Oes.
Em primeiro lugar, os c1assicos, especialmente Marx. E para
compreende-Io, os socialistas pre-marxistas: Robert Owen e sua
escola em New Lanark, alternando trabalho e escolaridade; Fou-
rier, lan<;ando as bases da psicossociologia pedagogica; Saint-
-Simon, valorizando a "industria". Tambem as outras vertentes
do socialismo, em especial os libertarios, com Bakunin e a ins-
tru<;ao integral; Proudhom e sua filosofia do trabalho; os experi-
mentos pedagogicos de Faure em La Ruche, Robin em Campuis e
a Escola Moderna de Ferrer em Barcelona. Ainda seria impor-
tante considerar outros pedagogos e pensadores que, fora do
movimento propriamente socialista, contribuiram para superar
uma perspectiva educacional escolastica, fazendo da educa<;ao
urn verdadeiro movimento de busca, como os realistas franceses,
especialmente Rabelais e Montaigne e 0 mais dial6tico entre os
grandes pedagogos, Jean-Jacques Rousseau. Mas a obra de
Makarenko representa urn momento importante na elabora~ao
da pedagogia socialista, assim como, no Ocidente, 0 representam
tambem trabalhos como 0 de Celestin Freinet e Paulo Freire.

Incorporando-se criticamente a contribui~ao de.Makarenko, s~m
mitifica-Ia, e tendo-se sempre presente as condl~Oes de sua cna-
<;ao, sob as limita<;Oes do stalinismo, teremos mais condi<;Oesde
compreender e aproveitar muitas das propostas contemporaneas
por uma educa<;ao socialista, e bem assim ampliar 0 debate
sugestivo entre os educadores comprometidos com a classe traba-
lhadora - envolvendo nomes como Snyders, Manacorda, Lautier
e Tortajada, Nidelcoff, Baudelot e Stablet, Vasconi e tantos
outros - na busca pela elabora<;ao de uma verdadeira pedagogia
do trabalho, a urn tempo uma pedagogia dos trabalhadores e a
contra-fac~ao a pedagogia do capital, a qual, numa situa~ao de
hegemonia burguesa, aqueles estao submetidos. E a esse desafio
a que todos os educadores criticos se lan~am no Brasil que a
presente iniciativa editorial vem trazer novos elementos. Espe-
remos que de sua discussao e incorpora<;ao critic a resultem bene-
ficios para 0 povo.

(*) Wagner Gonc;alves Rossi e professor do Programa de Pbs-Graduac;ao
~m Educac;ao da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e autor de

(
:P.ltallsmo e educac;io (2~ ed., Editora Moraes, 1980) e A pedagogia do trabaIbo

dltora Moraes, 1981).



A educa9ao das crian9as e a tare fa mais importante da
nossa vida. Nossos filhos sac os futuros cidadaos do pais e do
mundo. Eles serao os forjadores da historia. Sao os futuros pais e
maes e, ainda mais, serao os educadores de seus filhos. Devemos
empenhar-nos para que se transformem em excelentes cidadaos,
em bons pais. Eles representam tambem a esperan9a de nossa
velhice. Vma educa9ao correta nos propiciara uma velhice feliz,
enquanto que uma educa9ao deficiente sera para nos uma fonte
de amarguras e de lagrimas alem de nos tornar culpados diante
de todo 0 pais.

Queridos pais: nao nos devemos esquecer da nossa respon-
sabilidade pelo cumprimento correto dessa importante tarefa.

Hoje damos inicio a urn cicIo de conferencias sobre edu-
ca9ao familiar. Seus diferentes aspectos - a disciplina e a auto-
ridade paterna, 0 jogo, a alimenta9ao e 0 vestuario, a urbani-
dade, etc. - sac todos muito importantes e seu desenvolvimento,
exigindo metodos adequados, sera tratado mais adiante de ma-
neira mais detalhada. Hoje consideraremos previamente algumas
questoes de importancia geral, vinculadas a todos esses aspectos,
e que precisam ser consideradas.

Antes de tudo, estabele9amos com cIareza 0 fato de que
educar a crian9a correta e normal mente e mais facil que reeduca-
-la. Vma educa9ao correta a partir da mais tenra idade nao e
tarefa muito dificil como muitos acreditam. Nao ha pai nem mae
que nao possa realiza-Ia com facilidade se realmente nela se
empenha, e, por outro lado, e uma tarefa gratificante, agradavel,
feliz. Outra coisa totalmente diferente e a reeduca9ao. Se 0 pro-
cesso educativo foi cheio de falhas ou omissOes serias, se houve
procedimentos improvisados e conseqiientemente negligencia ou
superficialidade, sera necessario corrigir muito, reformar. E a
tarefa de corre9ao, de reeduca9ao, por si mesma, ja nao e urn
assunto facil. Exige esfor90s, conhecimentos e paciencia que nem
todos os pais possuem. Em determinados casos, a familia sente-se



impotente para vencer as dificuldades da reeduCa9aO e se ve impe-
lida a internar 0 filho ou a filha numa colonia de trabalho. Na
maioria das vezes a propria colonia de trabalho ja nao pode fazer
nada e, em decorrencia, 0 resultado e urn homem inadaptado
para a vida. E no caso em que a reform a seja considerada eficaz e
dela resulte urn homem trabalhador, todos se sentirao satisfeitos
porque 0 que aparecera e a parte positiva, mas ninguem podera
imaginar tudo 0 que se perdeu. Se a eduCa9aO do mesmo indi-
viduo tivesse sido correta desde 0 come90, evidentemente teria
aproveitado mais experiencias construtivas da vida e estaria me-
lhor dotado, mais preparado e, conseqiientemente, seria mais
feliz. Alem disso 0 trabalho de reeducar, de reformar, nao so e
dificil mas tambem penoso. Mesmo no caso de exito completo,
traz, constantemente, amarguras aos pais, desgasta seu sistema
nervoso e altera, com freqiiencia, seu carater.

Recomendamos aos pais que se lembrem sempre da neces-
sidade de educar de tal forma que nao seja preciso reformar mais
tarde, que tudo seja feito corretamente des de 0 come90.

Muitos erros no trabalho familiar se devem ao fato de que
os pais se esquecem de que os tempos SaG outros. Atuam como
bons cidadaos da Uniao SoviHica, como membros de uma socie-
dade nova, socialista, em seu emprego e na sociedade, mas em
sua casa, com as crian9as, vivem a moda antiga. Contudo nao se
pode afirmar que na velha familia pre-revolucionaria tudo an-
dava mal, algumas de suas modalidades podem ser adotadas
ainda hoje, mas e preciso lembrar sempre que nossa vida, quanta
aos principios que a sustentam, difere muito da antiga. Vivemos
em uma sociedade sem classes, sociedade essa que, atualmente,
existe apenas na URSS, estamos diante de gran des lutas contra a
burguesia agonizante e sendo conduzidos para uma grande cons-
tru9ao socialista. Nossos filhos devem transformar-se em cons-
trutores ativos e conscientes do comunismo.

Os pais devem pensar em que se diferencia a familia sovie-
tica de hoje da antiga. Antes, por exemplo, 0 pai tinha mais
poder e os filhos viviam submetidos ao seu arbitrio descontrolado
sem poder evitar a sua autoridade. Muitos abusavam dela e tra-
tavam os filhos com crueldade, despoticamente. 0 Estado e a
Igreja Ortodoxa sustentavam essa autoridade porque era 0 que
convinha para uma sociedade de exploradores. Em nossa familia,
ao contrario, a situa9aO e diferente. A menina, por exemplo, nao
ficara a espera de que os pais the arranjem urn noivo, mas isso
nao quer dizer que nossa familia nao possa orientar os senti-
mentos de seus filhos. Mas e evidente que essa orienta9aO ja nao

pode ater-se aos mesmos metodos e deve procurar elaborar outros
novoS, adequados aos nossos principios.

Na sociedade antiga, cada familia pertencia a uma classe, e
seuS filhos normalmente tornavam-se herdeiros dessa classe. 0
filho do camp ones se tornava campones e 0 do operario, operario.
Nossos filhos, entretanto, tern ampla liberdade para escolher,
uma vez que somente a sua capacidade e prepara9aO e que tern
papel decisivo na escolha e nao os privilegios materiais da familia.
Isso quer dizer que nossos filhos gozam de possibilidades incom-
paraveis. Tanto os filhos como os pais sabem disso. Nessas con-
di90es, qualquer arbitrariedade paterna e impraticavel e torna-se
necessario imprimir uma orienta9aO mais racional, cuidadosa e
habil.

A familia deixou de ser patriarcal. Nossa mulher goza dos
mesmos direitos do homem, e os da mae SaGiguais aos do pai. 0
lar nao esta submetido a autocracia paterna, constitui, isso sim,
uma coletividade soviHica. Os pais possuem nele certos direitos.
Baseados em que?

Antigamente pensava-se que a origem da autoridade pa-
terna era celestial: a vontade de Deus e urn mandamento especial
prescreviam a obediencia aos pais. Os sacerdotes explicavam isso
nas escolas e ensinavam as crian9as a maneira como Deus casti-
gava cruelmente aqueles que nao obedeciam a seus pais. No Es-
tado sovietico nao enganamos as crian9as. Os pais possuem auto-
ridade no seio de sua familia porque SaD responsaveis por ela
diante da sociedade e da lei. Embora todos os seus integrantes
constituam uma coletividade de membros sociais que gozam de
direitos iguais, a diferen9a esta em que os pais e que a dirigem
enquanto os filhos procuram adaptar-se a ela.

Os pais devem ter urn conceito muito claro de tudo isso.
Cada urn deve compreender que nao e 0 amo absoluto da familia,
mas apenas 0 membro maior e 0 mais responsavel. Se este pensa-
mento e compreendido de maneira justa, todo 0 trabalho educa-
tivo se desenvolvera corretamente.

Sabemos que tal tarefa nem sempre se desenvolve com 0
mesmo exito. Depende de muitas causas, principalmente da apli-
ca9ao de metodos educativos corretos, mas 0 fator preponderante
e a organiza9aO da familia, sua estrutura. E isso, sob certos
aspectos, depende da nossa vontade. Pode-se afirmar categori-
camente, por exemplo, que a eduCa9aO de urn filho unico e urn
trabalho muito mais dificil que 0 de educar varios filhos. Mesmo
quando a familia passa por problemas financeiros nao deve limi-
tar-se a urn so filho. 0 filho unico transforma-se imediatamente



no centro da familia. Acarreta aos pais preocupa90es que.normal-
mente ultrapassam os limites normais. 0 amor paterno caracte-
~a-se nesses casos por uma certa inquieta9ao. A doen9a dessa
cnan9a ou a sua morte incidem de forma muito penosa sobre os
pais e s6 0 fato de temerem semelhante desgra9a faz com que eles
fiquem permanentemente muito preocupados, levando-os a se
privarem da tranqiiilidade de que necessitam. Com muita fre-
qiiencia 0 filho unico acostuma-se com sua situa9ao privilegiada e
se transforma num verdadeiro despota da familia. Para os pais
costuma ser muito dificil equilibrarem-se entre 0 carinho e a
preocupa9ao que sentem por ele e sem querer formam urn
egoista.

S6 numa familia com varios filhos a preocupa9ao paterna
pode ter urn carater normal e distribuir-se igualmente com todos.
~uma fa~ilia numerosa, a crian9a acostuma-se desde pequena a
VIda coletIv~, adquire a experiencia da vincula9ao reciproca, e
entre os malOres e menores cria-se urn clima de amizade e cari-
nho. Em tais condi90es a vida proporciona a crian9a possibi-
lidade de exercitar-se nas mais diferentes formas de relaciona-
mento humano. Ela tern oportunidade de experimentar vivencias
que sao impossiveis de serem conseguidas pelo filho unico: 0

amor pelo irmao maior e pelo menor - que sao sentimentos
completamente diferentes - e a capacidade de repartir com eles
as coisas e 0 afeto. Numa familia numerosa a crian9a acostuma-
-se, a todo instante, inclusive nas brincadeiras, a viver em urn
ambiente social, 0 que constitui urn fator muito importante para
a educa9ao sovietica. Na familia burguesa esse problema nao tern
a mesma importancia, porque toda a sociedade esta estruturada
sobre urn principio egoista.

Ha tambem outros casos de familia incompleta. Sao aque-
les em que os pais se separam. Esta situa9ao se reflete de maneira
bastante prejudicial na educa9ao da crian9a, sobretudo quando
os pais 0 transform am em objeto de disputa e nao conseguem
esconder uma animosidade reciproca.

Quando urn casamento esta para ser desfeito ambos os
c~njuges deveriam pensar em seus filhos. Quaisquer q~e sejam as
dIferen9as, deverao ser resolvidas de maneira discreta e con-
cluida a separa9ao, esconder dos filhos a hostilidade e 0 ;ancor
pelo ex-conjuge. Quando urn pai abandona sua familia, de fato ja
nao ~ode continuar tendo sob sua responsabilidade a educa9ao
dos filhos e, por nao poder influir de maneira benefica em sua
familia ~nterior, sera melhor que fa9a tudo para que 0 esque9am;
sera maiS honesto. Entretanto, isso nao significa que ele nao deva

cumprir suas obriga90es materiais para com os filhos abando-
nados.o problema da estrutura familiar e muito importante e
deve ser encarado conscientemente. Se os pais tern, de fato, ver-
dadeiro carinho por seus filhos e querem educa-los da melhor
maneira possivel, tentarao evitar que suas incompatibilidades os
levem a separa9ao, que sempre cria para as crian9as uma situa-
9ao dificil.

Outro problema que exige aten9ao especial e 0 dos objetivos
da educa9ao. Observa-se, com freqiiencia, total despreocupa9ao
nesse sentido: os pais limitam-se simplesmente a conviver com
seus filhos e acham que tudo sera resolvido por si mesmo. Nao
tern prop6sitos claros e urn programa definido. E l6gico que em
tais condi90es os resultados sejam sempre contingentes, e nada
impede que mais tarde os pais venham a se assustar com os
defeitos de seus filhos. Nenhuma tarefa pode ser realizada de
forma completa se nao se sabe quais sao seus objetivos.

Todo pai e toda mae devem saber claramente 0 que e que se
propOem para a educa9ao de seus filhos. Devem estabelecer
primeiramente, com clareza, quais sao as suas aspira90es com
rela9ao aos filhos. Desejam formar urn verdadeiro cidadao do
pais sovietico, urn homem preparado, energico, honesto, fiel a
seu povo e a causa revolucionaria, trabalhador, corajoso, edu-
cado? Ou desejam que a crian9a se transforme em urn pequeno-
-burgues avido, covarde, em urn homem de neg6cios astuto e mes-
quinho? Sera suficiente parar e meditar bastante sobre isso para
perceber de imediato os inumeros erros que se cometem e os
caminhos corretos que devem ser seguidos.

Ao mesmo tempo, a paternidade nao se reduz a educa9ao
dos filhos e nao deve ser urn motivo de alegria pessoal. 0 filho que
se forma sob nossa orienta9ao e 0 futuro cidadao, 0 homem que
participara ativamente na vida social, 0 lutador. Se 0 educamos
mal, 0 prejuizo nao sera unicamente nosso mas tambem do pais.
Nao podemos deixar de atentar para esse aspecto e considera-lo
simplesmente como algo secundario. Quando em nossa fabrica
ou estabelecimento produzimos artigos inferiores, envergonha-
mo-nos deles. Quanta razao a mais teremos para nos sentirmos
envergonhados no momento em que produzirmos para a socie-
dade homens deficientes ou maleficosl

E preciso meditar com urn pouco mais de seriedade sobre
esseproblema para percebermos sua importancia e deixar de lado
muitas das conversas superfluas sobre educa9ao, como tambem
decidir rapidamente 0 que deve ser feito. Mas nem todos os pais



refletem sobre esse problema. Amam seus filhos, gostam de sua
companhia e se sentem orgulhosos deles, mas se esquecem com-
pletamente da sua responsabilidade moral para com a formal;ao
do futuro cidadao.

Por acaso, pode pensar nisso urn pai que e urn mau cida-
dao, que nao se interessa pela vida de seu pais, por suas lutas e
seus sucessos, que nao se preocupa sequer com os ataques do
inimigo? Claro que nao. Mas nao vale a pena ficar falando de tais
pessoas; nao hii muitas delas em nosso pais.

AIem disso, hii tambem outra classe de pessoas: as que no
trabalho e no ambiente social se sentem cidadaos, mas sao indi-
ferentes aos problemas domesticos; em casa, limitam-se a nao
falar sobre os problemas ou, ao contriirio, comportam-se de
forma indigna de urn cidadao sovietico. Antes de comel;ar a edu-
cal;ao dos filhos deve rever a sua propria conduta.

Nao se devem separar as questOes familiares das sociais. A
atividade que se realiza no trabalho ou no ambiente social deve
refletir-se tambem em casa, pois a personalidade civil e polltica
do pai deve aparecer identificada com a familiar. Todos os su-
cessos do pais devem chegar as crianl;as atraves do espirito e
pensamento paternos. Tudo 0 que se passa na fiibrica, as coisas
promissoras ou aflitivas, deve interessar tambem aos filhos. Estes
devem saber que 0 pai e urn homem de atual;ao social e devem
orgulhar-se dele, de seus exitos e de seus meritos junto a socie-
dade. Mas esse orgulho serii sadio se compreenderem a sua essen-
cia social e nao se envaidecerem simplesmente porque 0 pai tern
uma bela roupa, urn automovel ou uma espingarda de cal;a.

A conduta pessoal dos pais e urn fator decisivo. 0 exemplo
e 0 melhor metodo educativo. Nao se pense que se educa a crianl;a
somente quando se conversa com ela, ou quando se the ensina ou
se the ordena alguma coisa. 0 pai a educa em todos os momentos,
inclusive quando estii ausente. A forma pela qual se veste, con-
versa com os outros ou fala deles, exterioriza sua alegria ou sua
tristeza; 0 trato com os amigos e com os adversiirios, a maneira de
rir, ler urn jornal, tudo isso tern para a crianl;a uma grande
importancia. 0 pequeno percebe ou sente a menor modifical;ao
no modo de ser do pai; todas as alternativas do seu pensamento lhe
chegam por vias invisiveis, imperceptiveis a primeira vista. Se 0
pai se comporta em casa de maneira grosseira ou presunl;osa, se
fica embriagado ou, ainda pior, se ofende a mae, provoca com
isso gran des danos aos filhos, estarii educando-os mal, e sua
conduta indigna terii conseqiiencias bastante lamentiiveis.

o respeito paterno a familia, 0 controle de c~da. ato seu, .0

cumprimento do proprio dever, constituem 0 pnmelro e malS
importante metodo de edu~al;ao. .

Existem tambem palS que acredltam poder encontrar .al-
lOa receita educativa engenhosa e que assim 0 problema fica

~solvido. Pensam que, por meio dessa receita, um. vagabundo
pode ser educado de maneira correta, que urn. pattfe pod; ser
transform ado em cidadao honesto, e urn ~ent.troso podera ser
uma crianl;a que dirii sempre a verdade. Tals mtlagres nao acon-
tecem. Nao existe receita viilida quando 0 educador nao tern as
minimas condil;Oesnecessiirias. , .

Em primeiro lugar, e preciso prestar atenl;ao nos propnos
defeitos e deixar de lado os presunl;osos recursos ~as arhmanhas
pedagogicas. Infelizmente hii pessoas que acredltam .•.ne~as. AI-
guem inventa urn castigo especial, outro apela para premlos, urn
terceiro se faz de engral;ado para divertir as crianl;as, urn outro
ainda os seduz com promessas. .

A educal;ao exige uma atitude seria, simples e smc~ra.
Estas sao as qualidades que devem fazer parte da nossa vlda.
A menor falsidade, artificio, palhal;ada ou futilidade condenam a
tarefa educativa ao fracasso. Isto nao significa que se deva estar
sempre serio, afetado; e preciso apenas ser sincero, e que 0 estado
de animo corresponda ao momento e a essencia do que acontece
na familia. ..•..

Os artificios dissimulam a reahdade e entretem os palS,
fazendo com que eles percam tempo. E nao sao poucos os que se
queixam da falta de tempo. .

Dessa forma, e saudiivel que os pais fiquem com seus fllhos
com mais freqiiencia, porque e muito prejudicial ve-l?s rara-
mente. Isso, porem, nao quer dizer que nao se de~a l.a~ga-Iosurn
so minuto. Esse tipo de educal;ao so pode ser preJudlcl~l: desen-
volveurn cariiter passivo, as crianl;as acostumam-se mUlto com a
companhia dos adultos e seu crescimento espiritual se acelera.
Os pais costumam vangloriar-se disso, mas mais tarde se conven-
cern de que erraram.

E preciso saber 0 que fazem, on?e, se encontr~m, com que~
andam as crianl;as, mas tambem delXa-Ias com ~lber~ad~ SUfl-
ciente para que nao fiquem exclusivamente sob a mfluencla ~es-
soal do pai, e alem disso que entrem em contato com as dtf:-
rentes influencias da vida. Nao e verdade que se deva resguarda-
-las das influencias negativas e mais ainda das desagra~iiv~is.
De qualquer maneira, na vida, terao que enfrentar as malS dlfe-
rentes tental;oes, os homens e as circunstancias mais estranhas e



prejudiciais. Temos que formar na crian~a a capacidade de orien-
tar-se no meio deles, de lutar contra eles e de aprender a co-
nhece-Ios quando houver oportunidade. Com uma educa~ao em
redoma de vidro, com 0 isolamento, e impossivel formar essa
capacidade. E por isso que para atingir esse objetivo e interes-
sante que a crian~a conviva em diversos ambientes, nao se des-
cuidando, porem, da necessaria vigilancia.

E preciso auxiliar as crian~as enquanto e tempo, impedi-Ias
oportunamente de se desviarem e orienta-Ias. E uma tarefa em
que a constancia exerce urn papel decisivo, porem sem chegar ao
extremo de, como se costuma dizer, levar a crian~a pela mao.
(Oportunamente, voltaremos ao assunto com mais detalhes.) A
educa~ao nao exige muito tempo, 0 que importa e 0 seu aprovei-
tamento racional. E ja aqui vale a pena repetir mais uma vez:
a educa~ao esta sempre presente, mesmo quando os pais estao
ausentes de sua casa.

A verdadeira essencia do trabalho educativo nao consiste na
realidade - como provavelmente ja se tera observado - nas
conversas com a crian~a, na influencia direta sobre ela, mas na
organiza~ao da familia, na organiza~ao da vida da crian~a e no
exemplo que se the oferece da nossa propria vida pessoal e social.
o trabalho educativo e antes de tudo urn trabalho de organ i-
za~ao. E por isso este assunto nao admite mesquinharia. Nunca
se deve considerar alguma coisa dessa maneira e relega-Ia ao
esquecimento. E urn grande erro pensar que se deve concentrar a
aten~ao em algo que se julga muito importante, deixando 0 resto
de lado. Na tarefa educativa nao existe mesquinharia. Uma fita
que se amarra aos cabelos de uma menina, urn chapeuzinho,
urn brinquedo, sao coisas que podem ter uma grande importancia
em sua vida. Uma organiza~ao correta consiste precisamente em
nao omitir os menores detalhes e circunstancias. As minucias
atuam com regularidade, diariamente, em todas as horas, e sao
as componentes da vida. Orientar e organizar essa vida e 0 pro-
blema de maior responsabilidade de urn paL

Em conferencias posteriores examinaremos os diferentes
metodos da educa~ao familiar de forma mais detalhada. A de
hoje foi uma introdu~ao.

Resumindo 0 que foi dito:
A educa~ao deve ser correta desde 0 inicio, para que mais

tarde nao seja necessario reeducar, 0 que se torna muito mais
dificil.

E preciso lembrar que se orienta a nova familia soviHica.
Dentro do possivel deve-seprocurar uma estrutura correta.

E necessario que se formulem objetivos e program as pre-
cisos para a tarefa educativa.

Ter sempre presente que a crian~a nao e somente urn
motivo de alegria para os pais, mas que e tambem 0 futuro
cidadao, aquele que leva consigo uma responsabilidade para com
o pais.

E preciso, antes de tudo, que 0 pai seja, ele proprio, urn
born cidadao e infunda 0 sentido da propria dignidade civica na
familia.

E preciso propor as mais severas exigencias com rela~ao
a propria conduta.

Nao se deve confiar em nenhuma especie de receitas nem
artificios. Deve-se ser serio, simples e sincero.

E urn erro pensar que a educa~ao exige muito tempo; e
preciso saber orientar a crian~a e nao coloca-Ia a margem da rea-
lidade.o mais importante da tarefa educativa e a organiza~ao da
vida familiar, devendo-se levar em considera~ao, atentamente,
todos os detalhes.



Na conferencia anterior diziamos que a familia sovietica
difere muito da familia burguesa. Antes de tudo, essa diferencra
se baseia no carater da autoridade paterna. A sociedade conferiu
aos pais a missao de formar os futuros cidadaos de nossa patria, e
a responsabilidade que isso significa serve de base para 0 conceito
que os seus filhos tern da sua autoridade.

No entanto, seria incomodo lembrar constantemente no
seio da familia tal atribuicrao social. A educacrao infantil comecra
na idade em que nenhuma demonstracrao logica nem alegacrOesde
direitos sao possiveis.

Finalmente, 0 proprio sentido da autoridade consiste justa-
mente no fato de que nao exige demonstracrOes, de que e aceita
como uma dignidade indubitavel do chefe, cujo valor e gravitacrao
~eimpoem espontaneamente ao espirito oa criancra.

a pai e a mae devem ter essa autoridade, pois seQl ela e
impossivel educar. Entretanto escutamos com freqiiencia a per-
gunta: 0 que se deve fazer quando uma criancra nao obedece?
Exatamente este "nao obedece" e urn sinal de que os pais nao tern
autoridade sobre ela.

De onde vem a autoridade paterna, como se estrutura?
as pais cujos filhos "nao obedecem" inc1inam-se as vezes a

pensar que a autoridade provem da natureza, que e urn dom
especial. Se nao se tern esse dom, nao ha nada a fazer senao
invejar quem 0 possui. E urn erro. A autoridade pode ser consti-
tuida em cada familia, coisa que, por outro lado, nao e uma
empresa dificil. -

Infelizmente ha pais que tentam solidifica-Ia sobre bases
falsas. Seu objetivo se reduz a que os filhos lhes obedecram. E evi-
dente que se trata de uma faIta grave. A autoridade e a obe-
diencia nao podem instituir-se como fins em si mesmas, ja que 0

unico fim que se persegue e 0 de uma educacrao correta. A obe-
diencia deve ser considerada apenas como urn dos caminhos para
esse fim. as que perseguem a obediencia pela obediencia mesma
sao ·os pais que nao compreendem, ou nao pensam nos verda-
deiros objetivos da educacrao. Fundamentam sua tranqiiilidade



~a obediencia dos filhos. Isto constitui 0 seu verdadeiro objetivo.
E claro que, nesses casos, nem a tranqiiilidade nem a obediencia
perdu ram muito. Uma autoridade estruturada sobre bases falsas
dura pouco tempo, termina logo; nao sobra nem autoridade nem
obediencia. As vezes consegue-se a obediencia, mas os ~utros
objetivos da educal;ao ficam em ultimo plano: na verdade, for-
mam-se homens obedientes,JIlas fracos.

Existem muitas especies de falsa autoridade. Examina-
remos aqui mais ou menos detalhadamente uma dezena. Espe-
ramos que depois dessa analise seja mais facll esclarecer as con-
dil;Oesda verdadeira autoridade.

tambem maes desse tipo: preocupam-se princigalmente com sua
vida essoal, com seus proprios interesses e pensamentos. As
crianl;as ficam por conta da avo ou de uma empregada.

Felizmente pode-se dizer que esse tipo de autoridade nao e
uti! e que uma familia em semelhantes condil;Oes necessita de
organizal;ao racional.

Autoridade da presun\1io. E urn tipo especial da autoridade
do distanciamento, ~~ prejudi ial. Todo.cidadao do
Estado sovietico tern seus meritos. Mas alguns acredltam que os
seus sac os mais valiosos e adotam u atitude d iIDportancia

, . d . lhr,<c~diante dosyroprios filhos. Sua atitude em casa e am a malS -? ,.,I 1"'1-'< ., •
vaidosa que no trabalho e nao fazem outra coisa senao fa ar do~
seus proeminentes cargos essoais, tratando os outros com alti-
~z. E ~tural qu('~s crianl;as, infl~enciadas por tal atitude,
C'omecemtambem a dar grande importancia a si mesmas. Ga-
bam-se sempre diante dos companheiros repetindo a todo 0 mo-
mento: meu ai e chefe, meu ai e escritor, meu pai e coman-
dante, meu Q.aie uma p~vel. Nessa a~mosf~ra de sober-~.p -wI.€'7.h
bia, 0 importante pai perde a capacidade de dlscermr para o~de J ~ t, v: ~.
vao seus filhos, e a q!!em esta educando. Entre as maes tambem r - '" rr J t..

se encontra este tipO de autoridade: urn vestido es ecial, uma, lM'

~ao im 9!tante, uma viagem a uma est~ao de agua, tudo isso
serve como motivo ara actar-se p~ Q9S outros e ~
§eusp~

Autoridade do pedantismo. Neste caso, os pais dedicam
rnais atenl;ao aos filhos que no caso anterior; trabalham mais,
porem 0 fazem como burocratas, convencidos de que sua palavra
e sagrada e de ue os filhos devem escuta-la com dev09ao. Usam
urn tom frio para cu' car s a resolu Oest as uais, uma v
roferidas transformam-se jrnediatamente em lei. Trata-se de~-) 'V".JfJ .J ~

• • tW'tnC/VV\ -:v.J-gente que tern medo ~obretudo de que .o~filhos pense~ qu,: 0 pal ~ ~.
pode errar, que nao e urn homem decldldo. Se ele dlsse: Ama-
nha vai chover, por isso nao podemos ir passear", entao, mesmo J.<..
que no dia seguinte,.Qtempo esteja born, ja ficou estabelecido que -)....,-~ ;: ~
nao se pode passear. Urn filme nao the agradou: em conseqiien-
cia, havera uma proibil;ao de ir a qualquer cinema, mesmo que
haja bons filmes. m os urn castigo e mais tar e de 0 ~ a
crianl;a nao era tao culpaaa como e : 0 ai or nada deste
rnundo mu a s~a a . . ma vez im osto 0 castigo, s e deve
se m ·do. Todos os dias encontra motivos para unir e em ). .••, j~
ca a movimento do filho ve uma transgressao da ordem e da

1 Autoridade da repressao. E a mais temida, embora nao seja
a mais desastrosa. Os que mais sofrem com ela sac os proprios
pais. Na verdade, a autoridade da repressao traduz-se num pai
que sempre grita e repreende, por qualquer coisa comel;a a dizer
imp-ro erios, por qualquer motivo lanl;a mao da vara oude uma
correia, responde a qualquer pergunta com grossena e castiga
qualquer falta da crian9a. Esse ripo de terror paterno mimtem
atemo!izada toda a familia; nao so as crian9as, mas tambem a
mae. E prejudicial porque, aIem de intimidar as crian9as, trans-
forma a mae num ser nulo, qualificada somente para ser empre-
gada. Nao se pretende mostrar com muitos exemplos que seme-
lhante autoridade e prejudicial. Ao inves de educar, limita-se
apenas a habituar as crian9as a se manterem longe do terrivel pai;
provoca a mentira infantll e a covardia e, ao mesmo tempo, faz
co.m que. se desenvolva na crian9a a crueldade. Crian9as opri-
I~l1dase mertes transformam-se mais tarde em homens insigni-
flcanteJ e sem ersonalidade propria, durante toaa a vida tor-
nam-se despotas vingativos e isto como decorrencia de uma infan-
cia oprimida. E a autoridade mais selvagem e se encontra so-
mente entre pais muito incultos; felizmente, nos ultimos tempos,
esse tipo ja quase nao existe. "'> V

Autoridade do distanciamento. Ha pais que estao seria-n:ente convencidos de que se consegue obediencia nao propi-
clando contatos ou conversas com as crian9as, mas mantendo-se
a distancia, dirigindo-se a elas somente atraves da sua auto-
ridade. Esta forma era do agrado de algumas velhas familias de
intelectuais. Comumente, nesses casos, 0 pai se isola em seu escri-
torio, de onde sai, raras vezes, como urn ente sagrado. Come
separado, distrai-se sozinho, e, no seu isolamento, chega ao
ponto de transmitir suas resolu90es por intermedio da mae. Ha
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legalidade, import:.!manc!9-ocom novas leis e disposi~Oes.A vida
da crian£.a, se~teresses, seu crescim~nto, passam-Ihe desper.
cebidos; nao ve outra coisa alem de sua chefia burocratica da
familia.

mam cinicamente com simula~ao, embora conservem 0 carinho
pelos pais durante muito tempo, tornam-se incapazes d~ .sentir
~inlP-atia desinteressada pelos estranhos e erde mto de
camarada em.

E urn tipo muito perigoso de autoridade. Cria ~oi~s,
mentirosos e hip6critas, e, muito freqiientemente, os pais sac as
pnmelfas vitimas desse egoismo.

Autoridade do raciocinio. Pretende basear-se na razao e no
final torna-se irracional. a pai literalmente angustia a vida do
filho com int rminaveis ensinamentos ~co versas<edificantes?7
Em vez de poucas palavras itas e preferencia em tom de brinca-
deira, dirig~le com discursos aboJ"r~cidos e cansativos.
Acredita que a sabedoria pedagogic a consiste em comunicar ensi-
namentos. Cria-se urn clima familiar triste e cheio de tedio. as
pais procuram aparecer, de qualquer maneira diante dos filhos,

)

1 como virtuosos e infaliveis. Esquecem que as crian~as nao sac
pessoas adulta.s, que tern sua propria ida, que deve ser respel-
tada. Essa vida e mais emociona\, mais a aixonada Q!1ea 4.0
adulto, e em sua primeira etapa ainda nao existe raciocinio. a
COStUmede raciocinar forma-se lenta e gradativamente, e os
longos discursos ino ortunos, constantes falas e verborreias, longe
de imprimirem autoridade a seus autores, constituem uma forma
de impedimento.

Autoridade da bondade. E a forma de autoridade menos
inteligente. Aqui tambem 0 principal recurso para conseguir obe-
diencia da crian~a e 0 amor, mas com a variante de que nao se
traduz em beijos e efusOes, mas em concessOes, bran dura e bon-
dade. a pai ou a mae aparecem diante da crian~a como urn anjo
protetor. Sao pais admiraveis, que the p~r item tudo e nao Ihe}
ne a na a. Tern medo de qualquer conflito, resguardam a todo
custo a aparente tranqiiilidade familiar e para conserva-Ia estao
prontos para qualquer sacrificio. Logicamente, em tais casos, os
filhos come~am logo a mandar na familia. A falta de resistencia
oferece urn campo muito grande para os seus desejos, caprichos e
exigencias, e quando os ais tentam uma rea~ao ja e tarde, criou-
-seuma experiencia negativa. / f

Autoridade do amor. Este e 0 tipo de falsa autoridade mais
difundido entre nos. Muitos pais estao convencidos de que a obe-
diencia dos filhos e froto do carinho e que, para obte-Ia, e neces-
sario exteriorizar-Ihes esse carinho a todo momento. Propiciam
ao filho toda especie de mim~~perguntam-

. ~ -lhe imediatamente: "Quer dizer que voc~gosta do papai?"
Estao pendentes da expressao dos olhos infantis e reclamam ter-
nura e amor. As maes costumam vangloriar-se diante dos conhe-
cidos, na presen~a dos filhos: "Ele gosta muitissimo do papai e
gosta muito de mim; e urn filho tao carinhoso ... " a sentimen-
talismo e a ternura absorvem de tal forma a aten~ao que nao lhes
permitem ver outra coisa. Muitos detalhes importantes da edu-
ca~ao ficam relegados ao esquecimento. Todos os atos do filho
d~vem ser inspirados no amor aos pais.

Este tipo de autoridade e muito deficiente. Provoca 0 egois-
mo familiar. As crian~as, naturalmente, nao podem comportar-
-se na forma descrita, e nao tardam a erceber ue e facil enganar

;I: os pais bastando simular uma expressao carinhosa. Mais ainda:
que po em mtiml a- os adotando urn ar fugidio que preve a

:/ extin~ao do amor. Desde muito cedo come~am a compreender
que se pode ganhar os outros fin ·ndo urn certo afeto e se costu-V'o _

Autoridade da amizade. E comum que, mesmo antes do
nascimento dos filhos, os pais se proponham a ser seus amigos.
E claro que em principio isso e muito born. a pai e 0 filho, a mae
e a filha podem e devem ser amigos, mas isso nao pode afetar as
fun~Oese responsabilidades de cada urn na sociedade familiar.
Quando a amizade excede os limites normais, a educa~ao acaba
e inicia-se urn processo inverso: os filhos come~am a educar os
pais. Isso costuma ser observado co mais u:eqiiencia entre os r
intelectuais. Nessas familias os filhos cham am os pais pelo nome,
r~ interrompem-nos com grosseria, corrigem-nos a todo
momento, e e claro que nao se pode falar ali de nenhuma especie
de desobediencia. Mas nesse caso muito menos de amizade, pois
nenhuma amizade e possivel sem 0 resQeito mutuo. 1/

Autoridade do suborno. E a forma mais imoral: a obedien-
cia e comprada com presentes e promessas. as pais, sem sentir 0

menor constrangimento, dizem ao filho: se me obedecer, C?1TI-
rarei urn cavalinho ar oce; se-me obedecer, iremos ao circo. -~ ,.

eVloente que 0 estimulo traduzido em premio e admis- "-
sivel mas em nenhum caso as crian~as devem ser recompensadas
pela'sua obediencia, pela sua atitude correta em rela~ao aos pais.



Pode-se premiar a aplical;ao no estudo ou 0 cumprimento de
algum trabalho dWcil, mas em nenhum caso a recompensa deve'I ser anunciada, nem se deve instigar as crianl;as com semelhantes***/ e.romessas para que fal;am as suas tarefas.

Analisamos alguns aspectos da falsa autoridade. Ha porem
muitas outras: a autoridade da alegria, da sabedoria, da "cor-
tesia", da beleza. Ha casos tambem em que os pais nao se preo-
cu am em eral com esta questao, nao tern ideias sobre isso e
arras tam como podem a carga da educat;ao de seus filhos. Urn
dia se aborrecem e os castigam por qualquer coisa e no dia se-
guinte estao lhes confessando 0 seu amor, mais tarde lhes prome-
tern algo a titulo de suborno, e logo os castigam de novo e repro-
yam neles suas proprias condescendencias. Seus recursos educa-
tivos nao tern coerencia e oscilam sem qualquer ll(>l;aodaquilo
que fazem.

Em outras familias, 0 pai se atem a urn tipo de autoridade e
a mae a outro, fazendo com que as crianl;as procurem ser antes
de tudo diplomaticas e aprendam a equilibrar-se entre 0 pai e a
mae.

Finalmente, ocorre tambem de os pais simplesmente nao se
preocuparem com os filhos e cuidarem unicamente da sua pro-
pria tranqiiilidade.

Em que deve consistir atjerdadeira autoridadeJpaterna na
familia sovietica? ~

Seu principal fundamento esta na vida e no trabalho dos
ais, na sua personalidade civica e na ruaconduta. sAo osque

dirigem a familia, que respondem por ela diante da sociedade,
diante da propria felicidade e diante dos filhos. Se cumprem sua
~issao de ma.neira honesta, racio?al, ~e prop~ obi:!ivos
% ortant~~essant.es s~~~m ~~ ~prios atos, terao
uma autondade verdadelra, eVltando-se asslm a necessidade de
buscar fundamentos e de recorrer a receitas ou artificios de
qualquer especie.

A certa altura de seu desenvolvimento, as crianl;as comel;am
a se interessar pelo trabalho dos pais e pela situal;ao social.

5Convem que conhel;am 0 quanto antes seus meios de vida seus
1 in~e~ a!!!Qlenteem que atuam. A ocupal;ao dos pai~ deve
parecer aos filhos uma questao seria e respeitavel. Seus meritos
adquirirao uma categoria social, urn valor autentico, nao uma
simples aparencia, e e muito importante que as crianl;as os vejam
em funl;ao das conquistas e malogros gerais e nao em termos de
~atosis.oladose pessoais. Deve-se combater a vaidade na crianl;a e
mfundlr-lhe urn sadio orgulho sovietico que nao se limite exclu-~ ..••...•••..

sivamente ao estreito circulo dom~tj~, mas que se estenda a
10dos os homens probos de nossa patria, e Qdo que associe a l
imageIR..deseus pais a-esse grande conjuntQ. de nossas persona- r
iidades.

Ao mesmo tempo deve-se ter sempre presente que todo tra-
balho humano exi e esfor os e ossui dignidade. Em nenhum
caso, os pais devem apresentar-se como pessoas insuperaveis em
sua atividade, e os filhos devem saber apreciar ao mesmo. tempo
os meritos dos outros, particularmente os dos companhelros de
trabalho de seus pais. A autoridade civica so atinge uma verda-
deira hierarquia quando e es ru ra a nos term os de urn membro
f da coletivi ade e nao como forasteiro espalhafatoso. e 0 t

filho se sente orgulhoso da fabrica em que trabalha 0 pai, se ele
fica contente com os exitos desse estabelecimento, sera uma prova
de que foi educado corretamente. -'

Entretanto, os pais nao devem limitar-se a atual;ao no am-
bito restrito de sua familia. Nossa vida e a de uma sociedade
socialista, e as crianl;as devem sentir 0 exemplo de uma parti-
cipal;ao ativa nela. Os sucessos internacionais, 0 progresso cien-1
tifico e literario} tudo isso ve refle IT-se nas I elas do pai, em
seus sentimentos, em suas aspiral;Oes.Somente os que vlvem uma
Vidacom plenitude, os verdadeiros cidadaos de noss? pais, pos-
suirao diante dos filhos uma autentica autoridade. E claro que
isso nao deve ser feito assim como algo ex profeso, para que os
filhos 0 vejam, para impressiona-los com qualidades aparentes.
A falta de sinceridade e urn recurso vicioso. E necessario viver

~ f'essa vida de fato, sincera e espontaneamente, e nao Icar se preo-
cupando em ostenta-la diante das crianl;as. Elas entenderao por
si mesmas 0 que e importante.

1\conjunl;ao das virtudes do cidadao e do pai traduzidas no ~
correto cumprimento da tarefa aterna e 0 que alimenta as raizes
aa autoridane. Antes de tudo deve-se conhecer a vida da crianl;a;'-
aquilo que the interessa, quais sao seus afetos, as coisas que the '7

agradam e desagradam, quem participa do seu circulo de amigos,
com quem brinca e quais sao seus brinquedos prediletos, ~
e com~oinm~ila 0 ue l~u. Se ~req~enta escol~,.e
preciso estar a ar de tuno 0 que dlZ resp~ a su~d~;o
escolar: seu comportamento geral, a atitude diante dos profes-
sores, as dificuldades que encontra, 0 seu comportamento na
classe. 0 pai deve conhecer todos esses elementos de avalial;ao
desde a mais tenra idade de seu filho para evitar as desagradaveis
Surpresas de conflitos e inconvenientes insuspeitos, que sao faceis
de serem revistos e revenidos. (y., . 'eA
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Para conhecer todas essas modalidades deve proceder com
acerto, tomando cuidado p-ara nao transfQIJDa crian a em

-f.:\:;r ob'eto de-ersegui9ao constante, com perguntas cansativas, como
uma es ecie de esplOnagem incomoda e prejudicial para ambas
as partes. Desde 0 come90, e necessario estabelecer as coisas de
tal forma que as crian9as contem espontaneamente as suas ati-
vidades e aspira90es, que sintam 0 desejo de compartilha-Ias com
os pais. De vez em quando convem convidar seus amigos, recebe-

.-los, travando rela90es com suas familias na primeira oportuni-
dade que houver.

Tudo isso nao exige muito tempo; requer somente preocu-
pa9ao pelas crian9as e pela sua vida.

Os filhos percebem 0 grau de instru9ao do pai e a aten9ao
que lhes dispensa, eo reverenciam por isso t> N . /' (.' r r, A ,

A a:iitoridaae 0 con ecimento conduz necessaria mente a
autorida L e da colabora9ao. comum que a crian9a nao ..saiba
como rocedeumlSertos casQSe=:ne.ces.site.-deconselho e ajuda, e
embora nao a pe9a - porque nao sabe faze-Io - deve-se if
espontaneamente em seu auxilio.;# -

Essa assistencia pode traduzir-se em urn simples conselho,
as vezes numa brincadeira, outras numa decisao, inclusive numa
ordem. 0 conhecimento da vida da crian9a mostra como proce-
der de forma mais objetiva. Isso pode ser traduzido no simples
fato de participar do seu jogo ou de relacionar-se com seus com-

)panheiros, ou no fato de ir a escola para conversar com 0 pro-
"" ~fessor, Se na familia ha varias crian9as - que e 0 caso mais feliz

::: os irmaos maiores podem participar dessa tarefa.
A assistencia paterna deve ser discreta e oportuna. Nos

casos em que isso e possivel, convem propor a crian9a que ela
mesma contorne as dificuldades, que se acostume a superar os
obstaculos e a resolver os problemas complicados. Mas e neces-
sario observar sempre como ela 0 faz para evitar que se desespere
nas dificuldades. As vezes, inclusive, e util que a crian9a veja a
diligencia e aten9ao paternas e a confian9a que se tern em suas
for9as.

A autoridade da colabora9ao e da orienta9ao cuidadosa e
atenta se complementa eficazmente com a da consciencia do
proprio dever. A crian9a sente a presen9a e a solidariedade do
pai, sua preocupa9ao racional, a seguran9a que the e oferecida,
mas, ao mesmo tempo, sabe que algo se exige dela, que as coisas
nao sac feitas por causa dela, eximindo-a de sua responsabili-
dade.

A regJonsabilidad e, justamente, 0 complemento obriga-
torio da autoridade paterna. Em n so a crian a deve I
pensar ue a missao de orientar a familia e. simplesmente uml +
prazer ou uma distra9ao. Deve saber que 0 pal responde pera.nte
a sociedade por si proprio e por ela, portanto n~r
ettmanifestar-Ihe abertamente e com firm za qu~ela s ~ncont!..a r

em etapa e orma9ao, que precisa estudar muito ainda, que deve
trai1sforma~ ~m homem born e cidadao util, que os pais sac
os responsaveis or isso e sabem cumprir com 0 seu dever. Tanto
o principio da colabora9~ como 0 da ~encia onstituem a base
da responsabilidade. Em alguns casos, a exigencia deve ser colo-
cada de forma severa, de modo a nao admitir reparos. E claro que
isso sera proveitoso so no caso em ue a crian9a ja tenha ad ui-
rido 0 concei ,. de. E necessario que sinta, desde
a mais tenra idade, que nao vive com os pais em uma ilha desa-
bitada.

Para finalizar, resumiremos brevemente 0 que foi dito:
A autoridade e indispensavel na familia. •
E necessario distinguir a autoridade verdadeira da autori-

dade falsa, baseada em principios artificiosos com tendencias a t\-
criar a obediencia a qualquer pre90.

A verdadeira - 'd delfundamenta-se na atividade civica
do pai, em seu sentimento civico, no conhecimento da vida da ~
crian9a, na assistencia que the presta e na responsabilidade por
sua educa9ao.



o termo disciplina tern varias acep90es. Para alguns signi-
fica urn conjunto de regras de conduta. Outros a entendem como
uma serie de costumes ja formados, e ha os que veem nela
somente a obediencia. Todas essas opiniOes se aproximam da
verdade em maior ou menor grau, mas para uma tarefa educativa
correta e preciso se ter uma ideia mais precisa acerca do conceito
"disciplina" .

Costuma-se dizer que urn homem e disciplinado quando e
obediente. E claro que, na grande maioria dos casos, exige-se de
todo 0 homem 0 cumprimento rapido e completo das ordens e
decisOessuperiores, entretanto, na sociedade sovietica, a simples
obediencia nao e sinal de uma boa disciplina e nao pode nos satis-
fazer, assim como a obediencia cega que se exigia habitualmente
na velha escola pre-revolucionaria.

Do cidadao sovietico exigimos uma disciplina muito mais
ampla. Exigimos que nao s6 compreenda por que e para que deve
cumprir uma ordem, mas que sinta a necessidade e desejo de
cumpri-Ia da melhor maneira possivel. Exigimos dele, alem disso,
que esteja disposto a cumprir com 0 seu dever em cada minuto da
sua vida sem esperar resolu90es nem ordens; que possua inicia-
tiva e vontade criadora. Ao mesmo tempo, esperamos que fa9a s6
aquilo que e realmente util e necessario para a nossa sociedade,
para 0 nosso pais, e que nao se detenha diante de nenhuma
especie de dificuldade ou obstaculo. Mais ainda, exigimos dele a
capacidade de abster-se de atitudes ou atos que servem somente
para proporcionar-lhe proveito e satisfa9ao pessoais, e que no
entanto podem prejudicar terceiros ou toda a sociedade. Alem
disso, exigimos ainda que nao se limite ao circulo restrito de seu
proprio trabalho, de sua propriedade, do que esta ao seu redor,
de sua familia, e que saiba dar valor aos afazeres dos que 0
rodeiam, sua vida, sua conduta; que demonstre seu apoio nao so
com palavras mas tambem com fatos, mesmo que isso signifique
sacrificio de parte de sua tranqiiilidade pessoal. Porem, com re-
la9ao aos nossos inimigos comuns, exigimos de cada homem uma
rea9ao decidida, urn alerta permanente sem deter-se diante de
nenhum obstaculo ou perigo.



Em uma palavra, na sociedade sovietica temos 0 direito
de considerar como disciplinado somente 0 homem que sempre e
em todas as circunstancias sabe escolher a atitude correta a mais
util para a sociedade, e que possui a firmeza de manter essa
atitude ate 0 fim, quaisquer que sejam as dificuldades e incon-
veniencias.

E evidente que nao se pode educar urn homem com esse
tipo de disciplina somente por meio do exercicio da obediencia.
o cidadao soviHico disciplinado pode ser educado somente por
meio de urn conjunto de influencias construtivas, entre as quais
de;em ter. privilegio a educa~ao politiea ampla, a instru~ao geral,
o bvro, 0 Jomal, 0 trabalho, a atua~ao social e inclusive algumas
que parece~ coisas secundarias, como os jogos, 0 divertimento,
o descanso. E apenas mediante 0 conjunto de todas essas influen-
cias que se pode conseguir uma educa~ao correta, da qual resul-
tara urn autentico cidadao disciplinado na sociedade socialista.

Recomendamos especialmente aos pais lembrarem-se sem-
pre deste importante principio: a disciplina nao se cria com
algumas medidas "disciplinarias" mas com todo 0 sistema educa-
tivo, com a organiza~ao de toda a vida, com a soma de todas as
il~.tlu~ncias que atuam sob,re a crian~a. Nesse sentido, a disciplina
nao e uma causa, urn metodo, urn procedimento de educa~ao,
mas 0 seu resultado. A disciplina correta e 0 objetivo satisfatorio
que 0 educador deve se propor com todas as suas energias, va-
lendo-se. de todos os meios que estejam ao seu alcance. Por isso,
cad a pal deve saber que, dar aos filhos urn livro, relaciona-los
co~ novos companheiros, falar com eles sobre a situa~ao inter-
naclOnal, sobre os problemas da sua fabrica ou sobre seus exitos
stakanovistas, * ao lado de outros propositos, e tambem uma
forma de disciplina.

Desta maneira, consideraremos como disciplina 0 resultado
geral de todo 0 trabalho educativo.

Mas existe tambem urn aspecto mais limitado na tarefa
edu~.ativa que se vincula mais de perto com a disciplina e que
frequentemente se confunde com ela: e 0 regime. Se a disciplina e
o r~sultado de t~do urn trabalho educativo, 0 regime e so urn
~el~, ~m p~oc~dlmento educativo. As diferen~as entre regime e
dlsclplma saD lmportantes, e os pais devem saber distingui-las

com clareza. A disciplina, por exemplo, pertence a especie de
fenomenos dos quais exigimos sempre perfei~ao. Estamos sempre
desejando que em nossa familia e em nos so trabalho haja a
melhor e mais severa disciplina. E nao pode ser diferente: a disci-
plina e urn resultado, e em todo empreendimento acostumamo-
-nos a lutar pelos melhores resultados. E muito dificil imaginar
que alguem diga: "Nossa disciplina e assim e ponto final; nao
necessitamos de outra melhor ... "

Urn sujeito assim ou e urn esrupido, ou urn verdadeiro ini-
migo. Todo homem normal deve estar orienta do para uma disci-
plina melhor, ou seja, para urn resultado mais produtivo.

o regime e completamente diferente. Como ja dissemos,
e s6 urn meio, e sabemos que todo meio - em qualquer circuns-
tancia da vida - deve ser empregado somente quando corres-
ponde ao objetivo, quando e adequado. Por isso podemos conce-
ber uma disciplina e considera-la como a melhor, mas 0 mesmo
nao acontece com 0 regime. Urn determinado regime pode ser
conveniente em certos casos e nao se-lo em outros.

o regime familiar nao pode nem deve ser 0 mesmo se ha
interposi~ao de condi~5es diferentes. A idade das crian~as, suas
atitudes, 0 ambiente, a vizinhan~a, as dimens5es da casa, suas
comodidades, 0 caminho para a escola, a anima~ao das ruas e
muitas outras circunstancias determinam e mudam 0 carater do
regime. 0 regime de uma familia numerosa deve ser diferente
daquele que orienta a familia de filho unieo. 0 que e pr6prio para
as crian~as menores pode ser prejudicial quando aplicado a ou-
tras maiores. Do mesmo modo, 0 regime para as meninas deve ter
caracteristieas proprias, especialmente na adolescencia e na
juventude.

Dessa maneira nao se pode considerar 0 regime como algo
permanente, imutavel. Podemos incorrer em erro se acreditarmos
religiosamente na infalibilidade do regime adotado e nos preocu-
parmos com a sua inviolabilidade em detrimento dos interesses de
todos, crian~as e pais. Urn regime imutavel transforma-se logo
em recurso atrofiado, inutil e inclusive prejudicial.

o regime nao pode ser permanente uma vez que e so urn
meio educativo. Cada educa~ao persegue determinados objetivos,
que SaD submetidos a urn processo de constante mudan~a e de
crescente complexidade. Na primeira infancia, por exemplo, 0
problema de habituar a crian~a a limpeza e muito importante.
Com esse objetivo, estabelece-se urn regime especial, ou seja,
regras para 0 uso da pia, da banheira ou ducha, arruma~ao do
banheiro, limpeza do quarto, da cama, da mesa.

(*) Stakanovlsmo: movimento massivo de inovadores e vanguardistas da
prodUl,ao. p.o~ u~a maior produ tividade e racionaliza~ao do trabalho, surgido em
1935 por InIClativa de Alexei G. Stakanov e que se espa1hou rapidamente por toda
a URSS. (N. da ed. argentina.)



,?ste regime deve manter-se com regularidade; os pais de-
vem te-Io presente e ficar atentos para 0 seu cumprimento, cola-
borando com as crian~as quando verificam que elas nao podem
fazer algo por si mesmas, e exigir que 0 fa~am bem. Quando as
coisas se organizam com precisao, 0 resultado e proveitoso; assim
se chega a urn momento em que se formou 0 costume da limpeza,
quando entao a propria crian~a vai sentir-se inibida de sentar-se a
me~a C0n;t.as maos sujas. Quando 0 objetivo e a1can~ado, 0
regtme uhltzado para isso perde a sua razao de ser. E claro que
nao se pode muda-Io de urn dia para 0 outro. Deve-se substitui-Io
gradativamente por outro, 0 qual servira para fixar 0 costume ja
formado, e uma vez que isto se tenha a1can~ado, novos objetivos
serao colocados, mais complicados e mais importantes. Insistir
somente na limpeza e urn gasto superfluo de energia paterna,
acrescentando-se a isso 0 resultado negativo de se estar educando
pessoas que fora do habito de limpeza so sao capazes de realizar
urn trabalho quando nao for preciso sujar as maos.

Neste exemplo vemos que a eficacia de urn regime esta em
r~la~iio com uma determinada etapa da educa~ao, com seu obje-
hvo; e urn fenomeno transit6rio, coisa que, por outro lado, acon-
tece com qualquer meio, e 0 regime niio e senao urn meio.

Por conseguinte, niio se pode recomendar 0 mesmo regime
para todos os casos. Existem muitos e e preciso escolher 0 mais
adequado para cada caso.

Apesar da variedade de regimes possiveis, e necessario dei-
xar estabelecido que qualquer que seja 0 escolhido deve possuir
sempre determinadas qualidades adequadas a familia sovietica
obrigatorias em todas as circunstancias. '

Em primeiro lugar, e preciso que esteja de acordo com 0
objetivo. Toda norma de vida implantada na familia deve ser
entendida nao porque alguem ja fez assim anteriormente, ou
porque toma a vida mais agradavel, mas exclusivamente porque e
~ meio mais apropriado para se atingir 0 objetivo proposto.
E ~ss:ncial que esse objetivo seja bem definido, e, na grande
ma~orta d~s casos, deve ser do conhecimento das crian~as. 0
regtme tera sempre urn fund amen to racional acessivel a compre-
ensiio das crian~as. Caso se exija delas que cheguem para 0 al-
m~o em determinada hora e se sentem a mesa ao mesmo tempo
que os outros, e preciso faze-Ias compreender que isso e neces-
sario para facilitar 0 trabalho domestico da mae, como tambem
para que toda a familia tenha a possibilidade de reunir-se varias
vezes ao dia, sentir a sua unidade e compartilhar suas ideias e
sentimentos. Caso se exija delas que niio desperdicem comida,

sera necessario mostrar-lhes 0 respeito que se deve tanto ao tra-
balho dos que produzem os artigos alimenticios como ao ~rabalh.o
dos pais, e tambem argumentar com raz5es de economta famt-
liar.

Urn costume relativamente freqiiente e 0 de exigir-Ihes si-
lencio na mesa, sem que pais nem filhos saibam qual e a fina-
lidade dessa exigencia. Geralmente costuma-se justificar com 0
velho argumento de que, se a gente fala enquanto come, corre 0
perigo de se engasgar. Isso niio tern sentido, to do mundo costuma
conversar durante a refei~iio sem que haja acidentes.

Ao recomendar aos pais que procurem que 0 regime seja
racional e adequado ao objetivo, devemos preveni-los tambem de
que niio e conveniente estar explicando as crian~as, a todo mo-
mento, 0 valor das regras; as explica~oes continuas siio cansa-
tivas. Por outro lado, deve-se persuadi-las para que elas mesmas,
dentro do possivel, compreendam por que determinadas coisas
silo necessarias. Somente em certos casos caberia urn esclareci-
mento e, melhor ainda, a sugestiio da ideia correta. Em geral,
deve-se procurar meios para que a crian~a adquira bons costumes
e os estabele~a mediante 0 exercicio constante da atitude correta.
Os continuos arrazoados e argumentos inoportunos podem deixar
cair por terra qualquer experiencia interessante.

A segunda propriedade importante de urn regime e sua
constancia. Se e preciso escovar os dentes hoje, tambem devera
se-lo amanhii; 0 mesmo deve ocorrer em rela~iio a arruma~iio da
cama, etc. Deve-se evitar que a miie exija que a cama seja arru-
mada num dia, e que, no outro, ela mesma 0 fa~a. Essa incons-
tancia tira todo 0 valor do regime e 0 transforma em urn conjunto
de disposi~oes casuais, carentes de conexiio mutua. Urn regime
correto deve caracterizar-se pela sua constancia e precisiio e por
niio admitir exce~5es, salvo nos casos em que sejam realmente
necessarias e provocadas por circunstancias importantes. Como
norma, pois, toda familia deve estabelecer uma ordem tal, de
modo que se tome obrigat6rio assinalar a menor infra~iio ao
regime. Isso deve ser posta em pratica desde a mais tenra idade, e
quanto mais severos forem os pais em exigir 0 seu cumprimento,
tanto menos infra~5es havera, e, conseqiientemente, niio sera
necessario recorrer a castigos.

Chamamos especial mente a aten~iio dos pais para a se-
guinte circunstancia. Alguns, erroneamente, raciocinam assim:
"0 menino niio arrumou sua cama esta manha; vale a pen a fazer
urn escandalo por isso? Primeiro, porque isto ocorre pela pri-
meira vez e, por outro lado, 0 assunto niio tern importancia e niio



merece que se fique nervoso por isso." Semelhante raciocinio
e incorreto. Em materia de educa<;ao nao ha coisas sem imp or-
tancia. A cama desarrumada nao significa somente urn come<;o
de desleixo, mas tambem urn desrespeito pelo regime estabele-
cido, 0 come<;o de uma experiencia que mais tarde podera trans-
formar-se em hostilidade direta aos pais.

A constancia do regime, sua precisao e obrigatoriedade nao
podem subsistir se os pr6prios pais nao the atribuem importancia
e, enquanto exigem que os filhos 0 cumpram rigorosamente,
vivem de maneira desordenada, sem se submeter a nenhuma
regra. E natural que 0 regime dos pais seja diferente do estabe-
lecido para os filhos, mas as diferen<;as nao sac de principio.
Se as crian<;as nao podem ler durante a refei<;ao, tambem os pais
nao deverao faze-lo. Ao insistir para que elas lavem as maos antes
de comer, deve-se come<;ar dando-lhes 0 exemplo. 0 mesmo deve
acontecer no que diz respeito a arruma<;ao da cama, que nao e
tarefa dificil nem desonrosa. Todos esses detalhes tern mais valor
do que habitualmente se pensa.

o regime familiar deve conter normas para as seguintes
situa<;oes: hora exata de se levan tar e de se deitar, tanto nos dias
de trabalho como nos de descanso; asseio e conserva<;ao da lim-
peza, prazos e regras para a troca de roupa, da vestimenta, seu
uso e limpeza; todas as coisas devem ter 0 seu lugar e tudo deve
ficar em ordem depois do trabalho ou dos jogos. Desde cedo as
crian<;as aprenderao a usar 0 toucador, 0 lavat6rio, a banheira;
a cuidar da luz eletrica, acendendo-a ou apagando-a quando for
necessario. Para a mesa havera urn regime especial. A crian<;a
deve chegar na hora determinada, conhecer 0 seu lugar, portar-se
corretamente, usar garfo e faca, nao sujar a toalha, nao deixar
cair comida na mesa, comer tudo 0 que tern no prato e por isso
nao pedir comida em excesso.

A distribui<;ao do tempo de trabalho da crian<;a deve ser
submetida a urn iegime rigoroso, coisa muito importante quando
ela come<;a a freqiientar a escola. Porem, ja com certa antece-
dencia, e aconselhavel uma distribui<;ao exata do tempo para as
refei<;oes, para as brincadeiras, passeios, etc.

E precise dedicar muita aten<;ao ao movimento das crian-
<;as. Ha quem acredite que necessitam correr muito, gritar e, em
geral, manifestar sua energia de maneira turbulenta. Nao ha du-
vida de que a necessidade de movimentar-se e maior nas crian<;as
que nos adultos, mas ha urn limite que deve ser enquadrado
dentro de alguns principios. E precise formar nas crian<;as 0

costume de movimentar-se com uma finalidade e a capacidade de

moderar-se em caso de necessidade.· As corridas e saltos pela casa
nao sac admissiveis, para isso existe 0 quintal e 0 jardim, que sac
mais apropriados. Do mesmo modo e necessario habituar as
crian<;as a moderarem sua voz: 0 grito, os urros, 0 choro alt~, sac
todos fenomenos da mesma ordem, mais que uma necessldade
real denunciam urn eshido nervoso doentio. Os pais costumam
ser ~s responsaveis pelos berros dos filhos. Nao raro eles pr6prios
gritam e agem com nervosismo em vez de propiciarem tranqiii-
lidade a atmosfera familiar.

o regime interno da familia dentro de casa, diferentemente
do que ocorre com 0 regime externo, depende inteiramente dos
pais. A crian<;a passa determinada parte do seu te.mpo com ~s
companheiros fora de casa: nos passeios, pra<;as, plstas d: pati-
na<;ao, ou na rua. Com 0 decorrer da ida~e, a companhl~ dos
amigos tern papel cada vez mais relevante. E claro que os pals na?
podem assumir a orienta<;ao dessas influencias, mas t~m a. p.OSS1-
bilidade de controla-las, 0 que na maioria dos casos e suflclente
quando na familia se formou uma experiencia sadia com rela<;ao
a vida em sociedade, a confian<;a mutua e a veracidade e se fun-
damel1tou corretamente a autoridade paterna. Para exercer esse
contrale e ter a possibilidade de orientar na medida do possivel a
influencia do ambiente, os pais necessitam, em primeiro lugar,
conhece-lo. Muitos casos de ma conduta e, com mais razao, de
desvios serios nao ocorreriam se os pais conhecessem mais de
perto os companheiros do filho, os pais. desses. comp~nheir?s;
se soubessem em que consistem as suas bnncadelras - mcluslve
participando delas -, se os acompanhassem nos passeios, ao
cinema, ao circo, etc. Este tipo de aproxima<;ao ativa dos pais na
vida dos filhos nao e tarefa dificil e normalmente traz muitas
satisfa<;oes. Permite conhecer mais de perto a essencia dessa vida
de rela<;ao e facilita a colabora<;ao reciproca. Ale": do ~a~s -
e isto e que e 0 mais importante - permite que os pals particlpem
das impressoes dos filhos e, nessas ocasioes, exponham-lhes s~a
opiniao sobre os companheiros, seu comportamento, a ap.recl~-
<;ao de suas atitudes e a utilidade ou prejuizo de alguns diVerti-
mentos.

Esta e a metodologia geral da organiza<;ao do regime fami-
liar. Atendo-se a essas orienta<;oes gerais, todo pai pode estru-
turar a vida familiar do modo que melhor se adapte as suas pecu-
liaridades. Urn dos problemas mais importantes do regime e 0 das
norm as que regem as rela<;oes entre pais e filhos. Ha, nesse sen-
tido, excesso de exageros e desvios que prejudicam muito a ed~-
ca<;ao. Alguns abusam das exorta<;0es, outros das conversas exph-



cativas, outros ainda dos carinhos, outros das ordens, dos est!-
mulos, castigos, concessOes, rigidez. E logico que no decorrer da
vida familiar ocorram casos em que 0 carinho, a conversa, a rigi-
dez e tambem a concessao sao oportunos; mas, tratando-se do
regime, todas essas modalidades devem ceder diante da mais
importante, que e a unica e a melhor: a ordem.

A familia e uma institui9ao muito importante e representa
uma grande responsabilidade para 0 homem. Ela propicia pleni-
tude a vida e proporciona felicidade, mas antes de tudo - espe-
cialmente na sociedade socialista - e uma institui9ao que tern
importancia estatal. Por isso 0 regime familiar deve estruturar-se,
desenvolver-se e atuar essencialmente como uma institui9ao pra-
tica. Os pais nao devem temer 0 usa de urn tom formal, acre-
ditando que este estaria em contradi9ao com 0 seu afeto ou que
poderia prejudicar ou esfriar suas rela90es. Afirmamos que so-
mente urn tom formal, serio, autentico, pode criar na familia a
atmosfera tranqiiila necessaria para a educa9ao correta das crian-
9as e para 0 desenvolvimento do respeito e amor reciprocos entre
seus membros.

As ordens devem ser dadas em tom tranqiiilo, equilibrado,
afavel, mas sempre decidido, e as crian9as devem acostumar-se
desde cedo a esse tom, a submeter-se a ordem e cumpri-Ia com
vontade. Pode-se ser bastante carinhoso com a crian9a, divertir-
~se e brincar com ela, mas quando surge uma necessidade e
preciso adotar decisOeSrapidas e transmiti-Ias brevemente com
uma atitude e urn tom t3.is que nao deixem duvida sobre a sua
corre9ao e necessidade de cumpri-Ias.

Isso deve ser feito desde que 0 primeiro filho tenha de urn
ana e meio a dois. Nao e uma questao dificil. E preciso estar
atento apenas para que a ordem satisfa9a os seguintes requisitos:

1. Nao deve ser comunicada com aspereza, gritos, nem irri-
ta9ao, mas nem por isso deve parecer urn pedido.

2. Seu cumprimento deve estar ao alcance das possibili.
dades da crian9a; nao exigir dela urn esfor90 excessivo.

3. Deve ser racional, ou seja, conscienciosa.
4. Nao deve contradizer outra ordem do pai, ou da mae.
Vma vez comunicada, a ordem deve ser cumprida. E muito

prejudicial que os proprios pais a esque9am. Nos problemas fami ..
liares, do mesmo modo que em qualquer outro, e necessario
controle e verifica9ao constantes. E claro que convem que esse
controle passe despercebido para a crian9a, embora ela nao deva
duvidar de que a ordem tern que ser cumprida. Entretanto,
quando ela e encarregada de uma tare fa complicada, em que a

qualidade do cumprimento e muito importante, 0 controle visivel
tern cabimento.

Como proceder quando a crian9a nao cumpre uma ordem?
Antes de tudo, deve-se evitar que isso ocorra, mas uma vez acon-
tecido, deve-se repeti-Ia, porem em tom mais frio, mais serio,
aproximadamente a sim: "Eu disse para que voce fizesse assim e
voce nao 0 fez. Fa9a-o imediatamente e que isto nao se repita."

Ao reiterar a ordern e procurar que se cumpra sem possi-
bilidade de subterrugios, e precise tambem meditar na causa
dessa resistencia. Com toda a certeza chega-se a conclusao de que
houve culpa paterna, algo que foi feito incorretamente, alguma
omissao. Essa analise contribuira para que se evi em erros desse
tipo.

o mais importante aqui e impedir que as crian9as adqui-
ram 0 habito da desobediencia e que 0 regime familiar seja trans-
gredido. Seria nocivo admitir experiencias dessa natureza e per-
mitir as crian9as encarar as ordelis paternas como algo despro-
vido de obrigatoriedade.

Caso se proceda corretamente desde 0 come90, nao havera
necessidade de recorrer a castigos.

Quando 0 regime e cumprido desde 0 inicio e os pais vigiarn
constantemente 0 seu desenvolvimento, os castigos nao sao neces-
sarios. Numa familia bem organizada nao existem motivos para a
aplica9ao de castigos, 0 que constitui 0 melhor metodo de edu-
ca9ao familiar.

Nos casos em que se tenha descuidado da educa9ao, em que
os castigos se tornam inevitaveis, os pais geralmente os utilizam
de forma muito inabil, com 0 lamentavel resultado de que, ao
inves de corrigir as coisas, pioram.

o castigo e urn recurso muito dificil, exige do educador
muito tato e muito cuidado; por isso recomendamos aos pais que
o evitem ao maximo e que se empenhem em, fundamentalmente,
instituir urn regime correto. Qualquer que seja 0 tempo exigido
para isso, deve faze-Io e esperar pacientemente os resultados, que
compensarao os esfor90s realizados.

No caso mais extremo, certos castigos podem ser admitidos,
como 0 de privar a crian9a de uma satisfa9ao ou regalia (sus-
pender uma Ida ao cinema ou ao circo); nao dar a mesada;
suspender as visitas aos companheiros, etc.

Vma vez mais chamamos a aten9ao dos pais para 0 fato de
que os castigos na~ dao bons resultados se nao ha urn regime cor-
reto, e em troca, quando existe, pode-se evita-Ios perfeitamente
apenas sendo-se mais paciente. De qualquer forma, e muito mais



importante implantar na vida familiar uma experiencia correta
que corrigir uma incorreta.

Da mesma forma deve-se ser cuidadoso com os estimulos.
Os premios nunca devem ser anunciados com antecedencia. E
melhor limitar-se ao elogio e a aprovac;ao. As crianc;as devem
saber que a alegria, 0 prazer e a diversao nao sao recompensas
por suas boas ac;Oes, mas que constituem a realizac;ao de neces-
sidades normais. Deve-se dar sempre a crianc;a 0 que the e indis-
pensavel, independente de seus meritos, e nao the dar nunca a
titulo de recompensa, 0 que ela nao tern necessidade ou que lh~ e
prejudicial.

Resumindo 0 que foi dito:
A disciplina e 0 regime sao duas coisas diferentes. A pri-

meira e 0 resultado da educac;ao, 0 segundo e urn meio para
realiza-la. Por isso 0 carater do regime varia de acordo com as
circunstancias e deve ser preciso, exato e adequado aos objetivos
propostos. Abrange tanto a vida interna da familia como a ex-
terna. Na organizac;ao familiar manifesta-se sob a forma de reso-
luc;oes e no controle de seu cumprimento: Sua principal finali-
dade consiste na acumulac;ao de uma experiencia disciplinar cor-
reta, devendo evitar-se cuidadosamente toda experiencia incor-
reta. Num regime adequado nao sao necessarios castigos, cujo
uso geralmente deve ser evitado, do mesmo modo que 0 recurso a
estimulos superfluos. E melhor confiar, em todos os casos, no
regime certo e esperar pacientemente seus resultados.

A importancia do jogo na vida da crianc;a e semelhante a da
atividade, do trabalho ou do emprego para 0 adulto. A atuac;ao
do homem em suas diferentes atividades reflete bastante a ma-
neira como se comportou nos jogos durante a infancia. Dai que a
educac;ao do futuro cidadao se ctesenvolva antes de tudo no jogo.
Toda a hist6ria do homem nas divers as manifestac;Oes de sua ac;ao
pode ser representada pelo desenvolvimento do jogo na infancia e
em seu transito gradativo para 0 trabalho. Essa transic;ao e muito
lenta.

Desde muito cedo, a atividade fundamental da crianc;a
consiste em brincar, suas possibilidades de trabalho sao insigni-
ficantes e nao excedem os limites do mais simples auto-servic;o:
aprender a comer s6, a cobrir-se com 0 cobertor, a colocar as
calcinhas. Mas inclusive isso ela faz brincando. Em uma familia
bem organizada, essas tarefas tornam-se gradativamente mais
complexas. Sao atribuidos a crianc;a trabalhos cada vez mais difi-
ceis, comec;ando pelos que pertencem ao seu auto-servic;o, para
prosseguir mais tarde com tarefas familiares. Entretanto, nesse
periodo 0 jogo constitui a principal atividade da crianc;a, a que
mais atrai e absorve seu interesse.

Na idade escolar 0 trabalho ja ocupa urn lugar importante e
requer mais responsabilidade, trata-se de urn trabalho que se
aproxima da atividade social e que esta vinculada com conceitos
definidos e claros sobre a futura vida da crianc;a. Mas nessa etapa
o jogo apaixona-a muito e por isso ela vive alguns conflitos
quando sente a tentac;ao de trocar 0 trabalho pelo jogo. Geral-
mente isso ocorre quando sao cometidos alguns erros na educaC;ao
da crianc;a a respeito do jogo e do trabalho.

Dai torna-se evidente a grande importancia em orientar
corretamente 0 jogo infantil. Na vida real encontramos muitos
adultos que terminaram a escola ha tempos e nos quais predo-
mina a paixao pelo jogo sobre 0 amor ao trabalho. Nessa cate-
goria devemos classificar aqueles que colocam 0 prazer antes da
sua ocupaC;ao e que se esquecem de suas obrigac;Oes simples mente
por causa de uma alegre companhia. Nessa mesma classificaC;ao



ha aqueles que transformam tudo numa farsa, fazem poses de
importantes, encaram as coisas com frivolidade e mentem a troco
de nada. Transportam para a vida adulta a estrutura dos jogos
infantis, e isso porque as condi~6es do jogo durante a sua infancia
nao foram transformadas em condi~6es de trabalho. Evidente-
mente houve ma educa~ao em conseqiiencia de uma organiza~ao
deficiente do jogo.

E claro que tudo 0 que foi dito nao quer dizer que seja
necessario desvincular a crian~a, 0 mais cedo possivel, do jogo
para introduzi-Ia nos esfor~os e preocupa~ao proprios do traba-
lho. Uma mudan~a brusca ou prematura nao e conveniente, pode
ser uma violencia para a crian~a e, alem disso, provocar aversao
ao trabalho e intensificar nela 0 desejo de brincar.

Para educar 0 futuro homem de a~ao, nao se deve eliminar
o jogo, mas organiza-Io de tal forma que, sem desvirtuar seu cara-
ter, contribua para formar as qualidades do trabalhador e cida-
dao do futuro.

Para que 0 jogo se tome educativo, e preciso que os pais
saibam bem no que consiste e 0 que 0 diferencia do trabalho. Se
nao se tern urn conceito claro sobre este ponto e nao se 0 analisa
profundamente, nao havera possibilidade de se orientar a crian~a
com acerto alem de se correr 0 risco de cometer erros, com os
conseqiientes efeitos negativos sob 0 ponto de vista educativo.

Em primeiro lugar, devemos dizer que a diferen~a entre 0

jogo e 0 trabalho nao e tao grande como muitos pensam. Urn born
jogo se parece com urn born trabalho, e vice-versa. Essa seme-
lhan~a e muito grande, a ponto de podermos afirmar que urn
trabalho ruim se parece mais com urn jogo ruim do que com urn
trabalho born.

Em to do born jogo existem esfor~os fisicos e mentais. Quan-
do se presenteia uma crian~a com urn rata mecanico e ela se
limita a observa-Io divertindo-se passivamente durante urn dia
inteiro porque 0 pai the da corda para faze-Io funcionar, ve-se que
nisso nao ha nada de construtivo. A crian~a permanece inativa,
pois sua participa~ao reduz-se a ficar olhando. Se todos os seus
brinquedos sao dessa natureza, ela sera transform ad a em urn
homem passivo, habituado a olhar 0 trabalho alheio, sem ini-
ciativa, sem 0 costume de criar, de vencer as dificuldades. 0 jogo
desprovido de esfor~o e de atividad~ criadora produz efeitos
negativos. Como se ve, nesse sentido, se parece muito com 0

trabalho.
o jogo proporciona alegria a crian~a, a alegria da cria~ao,

do triunfo, ou do prazer estetico, da qualidade. Uma alegria

semelhante se consegue tambem com urn born trabalho. Nisto
consiste a semelhan~a entre 0 jogo e 0 trabalho.

Alguns pensam que essas duas atividades se diferer:.ciam
porque 0 trabalho implica responsabilidade e 0 jogo nao. E urn
erro: em ambos existe a mesma responsabilidade, desde que se
trate de urn jogo correto, adequado, ponto que trataremos mais
adiante de maneira mais detalhada.

Em que se distingue, pois, 0 jogo do'trabalho? A principal
diferen~a baseia-se no fato de que, enquanto 0 trabalho traduz a
participa~ao do homem na produ~ao social, na cria~ao de valores
materiais ou culturais - isto e, sociais -, 0 jogo nao procura
objetivos dessa indole, nao tern rela~ao direta com objetivos so-
ciais, mas vincula-se a eles de forma indireta, ao habituar 0

homem a esfor~os fisicos e psiquicos imprescindiveis para 0 tra-
balho.

Agora, toma-se evidente 0 que devemos exigir dos pais em
materia de orienta~ao do jogo infanti!. Primeiro, tomar cuidado
para que nao se transforme no unico desejo da crian~a, que nao 0

desvincule total mente dos objetivos sociais. Depois, atentar para
que se formem os habitos fisicos e psiquicos requeridos pelo
trabalho.

o primeiro objetivo alcan~a-se, como ja dissemos, introdu-
zindo a crian~a, de maneira gradativa, no campo do trabalho,
que deve substituir lenta mas infalivelmente 0 jogo. 0 segundo
consegue-se mediante a escolha acertada do jogo, sua orienta~ao
correta e a colabora~ao com a crian~a.

Nesta conferencia so nos referiremos ao segundo objetivo.
o problema da educa~ao para 0 trabalho sera tratado numa
outra.

Os erros que os pais comumente cometem em materia de
orienta~ao do jogo infantil costumam apresentar-se sob tres for-
mas. Alguns simplesmente nao se preocupam com 0 assunto
porque pens am que seus filhos sabem se desempenhar bem sozi-
nhos. As crian~as brincam quando e como querem, escolhem
sozinhos seus brinquedos e organizam eles proprios os seus jogos.
Outros pais, ao contrario, sac excessivamente atenciosos, intro-
metem-se constantemente nas brincadeiras, explicam, mostram,
colocam problemas e se apressam em resolve-Ios sem dar opor-
tunidade a crian~a de participar, pois esquecem-se dela, diver-
tindo-se eles proprios. A crian~a nada the resta senao escuta-Ios e
imita-Ios, assim na realidade os pais brincam mais que a crian~a.
Quando esta encontra alguma dificuldade para realizar algo, 0



pai ou a mae dizem-Ihe: "Voce nao sabe fazer, olha como deve ser
feito. "

Se a crianc;a faz recortes de papel, 0 pai ou a mae, depois de
observar os seus esforc;os durante algum tempo, tiram-Ihe a te-
soura e dizem: "Deixa, eu yOU recortar. Veja como saiu bem
feitol' ,

A crianc;a observa que, de fato, 0 pai faz melhor. Pega
outra folha e the pede que recorte outra coisa, e 0 pai, diante do
exito, faz isso com alegria e satisfac;ao. Nesses casos as crianc;as se
limitam a imitar 0 que fazem os pais sem adquirir 0 habito de
superar as dificuldades nem de melhorar, pelo proprio esforc;o, a
qualidade do seu trabalho, e se acostumam desde cedo com a
ideia de que so os adultos sac capazes de fazer tudo bem feito.
Nessas crianc;as desenvolve-se a falta de confianc;a em seus pro-
prios meios e 0 medo do fracasso.

Outros pais consideram essencial que as crianc;as tenham
muitos brinquedos e abarrotam 0 seu quartinho, que mais parece
uma loja de brinquedos. Geralmente esses pais gostam muito dos
brinquedos mecanicos engenhosos e sufocam com eles a vida de
seu filho. Dessa forma - no melhor dos casos - transformam-no
em urn colecionador de brinquedos, e 0 pior - que e 0 mais
comum - a crianc;a passa de urn brinquedo a outro sem nenhum
interesse, estraga-os e os quebra e ainda exige outros sem sentir a
menor atrac;ao por nenhum.

Para que 0 jogo seja educativo, e precise que os pais 0

orientem de maneira cuidadosa e consciente.
o desenvolvimento do jogo infantil atravessa varios estagios,

cada urn dos quais exige urn metodo diferente. 0 primeiro e 0 do
jogo em casa, a etapa do brinquedo, e dura ate os cinco ou seis
anos. Sua caracteristica e que a crianc;a prefere brincar sozinha e
raras vezes admite a participac;ao de companheiros, afeic;oa-se
aos seus brinquedos e brinca com indiferenc;a com os brinquedos
alheios. Essa tendencia de brincar sozinho nao implica em ne-
nhum risco de se tornar egoista. E a etapa do exercicio sensorial e
do desenvolvimento das atitudes pessoais. Por conseguinte, e
necessario propiciar-Ihe a possibilidade de que 0 fac;a, tomando
cuidado ao mesmo tempo para que essa etapa nao se prolongue
muito e para que, no momento certo, passe para a segunda.

A preferencia pelo jogo solitario evolui num dado momenta
para 0 interesse por uma companhia e pelo jogo coletivo. Esse
processo de transformac;ao realiza-se com certas dificuldades, e
convem ajudar a crianc;a para que 0 realize da melhor maneira e
para que a ampliac;ao do circulo de companheiros seja feita da

forma mais proveitosa possivel. E muito born que no grupo
infantil haja uma crianc;a urn pouco maior, que tenha autoridade
junto as outras e que aja como orientadora dos menores. Normal-
mente, durante esse periodo, surge grande interesse pelos jogos
ao ar livre.

o segundo estagio e de orientac;ao mais dificil, porque as
crianc;as atuam num ambiente social mais amplo, longe da vista
dos pais. Prolonga-se ate os onze ou doze anos, i.ncluindo parte da
escolaridade. Na primeira parte dessa etapa, a crianc;a ja age
como membro de uma sociedade, mas de uma sociedade ainda
infantil, que carece de uma disciplina severa e de controle social.

Mais tarde a escola proporciona urn numero maior de com-
panheiros, urn circulo mais ample de interesses e urn cenario de
ac;ao mais dificil, particularmente para a atividade ludica, mas,
por outro lado, apresenta uma organizac;ao ja preparada e urn
regime mais definido e - 0 que e mais importante - a assis-
tencia de profissionais especializados. Existe nela uma disciplina
severamente constituida e controle social, e e onde se opera a
passagem para 0 terceiro estagio.

No terceiro estagio, a crianc;a atua como membro de uma
coletividade, nao mais limitada somente ao jogo, mas de uma
coletividade de trabalho e de estudo. Nessa idade 0 jogo adquire
formas coletivas mais acentuadas e gradativamente converte-se
em esporte, ou seja, vincula-se com determinados fins de cultura
fisica, com norm as e - 0 mais importante - com conceitos de
interesse e disciplina coletivos.

A influencia paterna tern grande valor nos tres estagios,
mas e fundamental no primeiro, ja que no seu decorrer a crianc;a
age quase que exclusivamente no ambito familiar, esta a margem
das influencias extern as e nao tern outros orientadores senao os
pais. Mas tambem nos outros estagios a influencia paterna pode
ser grande e util.

No primeiro, 0 centro material do jogo e constituido pelos
brinquedos, que podem ser de diferentes tipos, como 0 brinquedo
pronto, mecanico ou simples: automoveis, barcos, cavalinhos,
bonecas, ratos, palhac;os, etc.

o brinquedo nao terminado exige da crianc;a umatarefa:
estampas com perguntas, quebra-cabec;as, cubinhos, caixas de
construc;ao, modelos para armar.

Brinquedo-material: argila, areia, cartao, mica, madeira,
papel, plantas, arame, pregos.

Cada urn desses tipos tern suas vantagens e inconvenientes.
o brinquedo pronto e Util porque relaciona a crianc;a com ideias e



coisas compostas, coloca-a diante de problemas de tecnica e de
economia e provoca uma atividade da imagina~ao muito grande.
a barco leva-a ate urn determinado meio de transporte, 0 cavalo
sugere ideias sobre a vida do animal e a preocupa~ao com sua
alimenta~ao e costumes. Deve-se orientar a crian~a para que
preste aten~ao nos aspectos sugestivos do brinquedo, para que
nao se distraia somente com urn deles, por exemplo, com seu
canlter mecanico e sua facilidade para 0 jogo.

as brinquedos mecanicos sac \lteis somente quando a
crian~a realmente brinca com eles e nao se limita simplesmente a
olhar seus movimentos. Seus beneficios estao em rela~ao direta
com a criatividade, pois coloca a crian~a em a~ao ao organizar
divertimentos cada vez mais complicados. as auto move is devem
transportar alguma carga; 0 polichinelo deve viajar e fazer aI-
guma coisa; as bonecas devem dormir e acordar, vestir-se e des-
pir-se, fazer visitas e realizar algum trabalho util no mundo do
jogo. Esses brinquedos apresentam urn campo muito ample para
a fantasia infantil, e, quanta mais ampla e seriamente se desen-
volve essa faculdade mental, tanto melhor. Se urn ursinho e
mudado de urn lugar para outro sem nenhuma finalidade, nao se
pode dizer que e urn jogo util, mas se vive em urn determinado
lugar, arrumado especial mente para ele, se causa medo em al-
guem ou se proporciona rela~oes de amizade com outras crian~as,
entao sera urn jogo proveitoso.

a segundo tipo de brinquedo e util porque coloca para a
crian~a urn problema cuja solu~ao requer certo esfor~o, sem 0

qual ela nao conscguiria resolve-Io. Nesse caso, ja se requer certa
disciplina mental, logica; urn conceito sobre a rela~ao entre as
partes e nao uma simples fantasia livre. a inconveniente desses
brinquedos consiste em que os problemas que se colocam sac
sempre os mesmos, monotonos, e cuja repeti~ao torna-se cansa-
tiva.

as brinquedos da terceira especie - diversos materiais -
sac os mais baratos e uteis. Brincar com eles assemelha-se mais a
atividade humana normal: 0 homem cria valores e cultura com
materiais. Se a crian~a sabe se valer deles, revela que ja possui
uma capacidade de jogo elevada e que esta engendrando uma
grande capacidade de trabalho.

Ao mesmo tempo que possui muito realismo, 0 brinquedo-
-material oferece urn ample campo para a imagina~ao criadora,
que e justamente aquilo que motiva 0 trabalho criador, diferen-
temente da simples fantasia, que se limita a reproduzir modelos.
Com urn peda~o de vidro ou mica pode-se fazer uma janela, mas

para isso necessita-se de uma moldura: dai surge 0 problema da
constrUl.ao de uma casa. Caso se tenha argila e galhos de plantas,
coloca-se 0 problema da forma~ao de umjardim.

Qual 0 melhor tipo de brinquedo? Consideramos que 0

mais apropriado e a combina~ao dos tres, proc;urando-se evitar
sempre que a quantidade seja excessiva. Urn ou do is med\nicos e
o suficiente. Junta-se a des urn brinquedo para armar, muitas
especies de materiais e dessa forma 0 mundo do jogo esta orga-
nizado. A superabundancia e prejudicial porque dispersa a aten-
~ao da crian~a, que se perde numa confusao de brinquedos.
Deve-se proporcionar-Ihe bem menos e orienta-Ia a fim de que
organize, com esses elementos, 0 seu jogo. Portanto, convem
observa-Ia e fazer 0 possivel para que perceba por si mesma os
defeitos e sinta 0 desejo de conserta-Ios. Se the for dado urn cava-
linho e este the sugeriu 0 problema do transporte, sera natural
que sinta a faHa de uma carrocinha. Neste caso, deve-se induzi-Ia
a que ela propria a confeccione com algumas caixinhas, rodinhas
de madeira ou cartao. Caso consiga faze-la, otimo, 0 objetivo foi
alcan~ado. Mas, se necessita de varias carrocinhas e aquelas que
armou nao sac suficientes, nao convem for~a-Ia a fazer, mas e
necessario que ela as tenha.

a mais importante neste jogo e alcan~ar 0 seguinte:
1. que a crian~a brinque' realmente; que componha, cons-

trua, combine;
2. que nao comece uma tarefa enquanto nao terminar a an-

terior; que leve sua atividade ate 0 fim;
3. que em cada brinquedo veja urn valor definido, neces-

sario para 0 futuro; que cuide dele e 0 guarde. No mun-
do dos brinquedos deve imperar sempre uma ordem
completa e as arruma~Oes necessarias sempre devem
ser feitas. Nao se deve destruir 0 brinquedo quando ele
se estraga, mas conserta-Io; se isso for dificil para a
crian~a, deve-se ajuda-Ia.

as pais devem dedicar aten~ao especial a atitude da crian~a
diante do brinquedo. Deve-se incutir carinho por ele, de modo,
porem, que nao venha a sofrer terrivelmente caso este se estrague
ou se quebre. Esta rea~ao se con segue quando a crian~a adquire
uma certa independencia e se acostuma a considerar-se urn born
administrador; entao nilo tera me do dos estragos e se sentira
capaz de conserta-Ios. Em caso de necessidade, os pais devem
correr em sua ajuda para evitar que se desespere e demonstrar-Ihe
que 0 trabalho e 0 engenho humano sac capazes de recompor
qualquer situa~ao. Dai que lhes recomendamos adotar sempre



medidas que visem 0 conserto do brinquedo quebrada e que nao 0

joguem fora antes do tempo.
Durante 0 processo do jogo, a crian~a deve gozar de plena

liberdade de a~ao enquanto as coisas se desenvolvem normal-
mente. Quando aparece alguma dificuldade ou 0 jogo decorre
sem interesse, a colabora~ao pode traduzir-se ora numa sugestao,
ou na coloca~ao de algum problema interessante, ora juntando
urn elemento novo ou tambem, caberia aqui, a propria partici-
pa~ao no jogo.

Estes sao os aspectos gerais do metodo no primeiro estagio.
No segundo, e primordial que os pais prestem aten~ao

cuidadosa e permanente em todas as atividades e interesses da '
crian~a. Quando ela sai e se encontra com os companheiros,
convem informar-se bem de quem se trata. E necessario conhecer
as inclina~oes de seus diferentes companheiros, 0 que possuem,
que coisas lhes faltam e 0 que pode haver de mau nos seus jogos.
Ocorre com freqiiencia que a aten~ao e a iniciativa de urn pai ou
de uma ~ae contribuem para melhorar a vida de todo urn grupo
infantil. E comum que no inverno as crian~as gostem de deslizar
sobre monte de residuos congelados como se fosse uma ladeira.
Nesse caso convem entrar em contato com outros pais para se
fazer uma pista e ajudar as crian~as a construi-Ia. Observa-se
que, quando se da a crian~a urn simples treno de madeira de
confec~ao domestica, nao tardarao a aparecer trenos analogos
entre os outros garotos.

Nessa etapa e muito importante e util que os pais se rela-
cionem entre si, coisa que, infelizmente, e pouco freqiiente. Ha
pais que estao descontentes com a atua~ao de seus filhos fora de
casa, mas nao se dao ao trabalho de conversar com os seus com-
panheiros para programarem juntos algo para melhorar as coi-
sas, quando, na realidade, isso nao e dificil. Como a essa altura
de seu desenvolvimento as crian~as se organizam em uma especie
de coletividade, sera muito util que seus pais os orientem de
forma tambem organizada.

E muito comum, nesse estagio, as crian~as discutirem, bri-
garem e se queixarem uns dos outros. Nesse caso, 0 pai que se
coloca do lado de seu filho e discute com os pais do outro, comete
urn erro. Se a crian~a veio chorando, sente-se ofend ida, ou sofre,
e esta irritada, 0 pai nao deve tomar partido e brigar com 0

pressuposto ofens or e com seus pais. Antes de tudo deve inter-
rogar tranqiiilamente seu filho e tratar de reconstruir 0 quadro
exato do que aconteceu. E raro que somente uma parte seja cul-
pada. 0 mais provavel e que 0 ofen dido tambem se tenha exal-

tado, e entao 0 momento oportuno para the explicar que no jogo
tern que haver tolerancia e que se deve fazer 0 possivel para
resolver os conflitos com solu~oes pacificas. Deve-se procurar
entao reconcilia-Io com 0 seu rival, convidando-o para vir a sua
casa, travando logo rela~ao com seus pais para esclarecer a si-
tua~ao. Neste caso 0 mais importante e que nao se leve em
considera~ao exclusivamente 0 proprio filho, mas todo 0 grupo,
tentando educa-Io em conjunto e contando com a solidariedade
dos outros pais. Este sera 0 procedimento mais fecundo sob 0

ponto de vista educativo. A crian~a percebera que 0 pai nao se
deixa influenciar pela parcialidade familiar, que atua com cri-
terio social, e vera nisso urn exemplo para a sua propria conduta.
Nao ha nada mais prejudicial que a agressividade dos pais para
com os vizinhos; e urn fator que produz na crian~a urn carater
intratavel, desconfiado, urn egoismo familiar, selvagem e cego.

No terceiro estagio a orienta~ao do jogo nao se encontra nas
maos dos pais, esta na escola ou na organiza~ao esportiva, mas
eles tern ainda gran des possibilidades de influir de forma constru-
tiva sobre 0 carater do filho. Em primeiro lugar, deve-se tomar
cuidado especialmente para que a atra~ao pelo esporte nao ad-
quira 0 carater de uma paixao dominante e orientar a crian~a
para os outros aspectos da atividade que deve desenvolver. Quan-
to ao sentimento de orgulho pelo exito alcan~ado, e necessario
infundir-Ihe uma consciencia coletiva para que 0 sinta principal-
mente como membro de uma coletividade - equipe ou organi-
za~ao - mais que a titulo pessoal. E necessario tambem moderar
toda a exibi~ao, incutir 0 respeito pelo adversario e chamar a
aten~ao sobre a organiza~ao, treinamento e disciplina da equipe.
Finalmente, deve-se educa-Io para que saiba assumir uma atitude
serena diante dos exitos e dos fracassos. Neste estagio sera muito
proveitoso que os pais conhe~am de perto os integrantes da
equipe da qual faz parte 0 seu filho.

Durante as tres etapas e fundamental que 0 jogo nao ab-
sorva toda a vida espiritual da crian~a e que, paralelamente, se
desenvolvam seus habitos de trabalho.

A educa~ao do jogo exige sempre que se incuta na crian~a a
aspira~ao a urn prazer mais integral que 0 de uma simples con-
templa~ao, que the infunda a coragem necessaria para superar as
dificuldades e eduque a imagina~ao e 0 impulso intelectual. No
segundo e terceiro estagios deve-se lembrar sempre que a crian~a
ingressou numa sociedade e que sua aprendizagem nao se limita
ao jogo, mas tambem a atuar como membro de uma coletividade,
relacionando-se corretamente com as pessoas.



Resumindo 0 que foi dito:
o jogo tern grande importancia educativa, porque prepara

o homem para 0 trabalho, 0 qual vai substituindo aquele de
forma gradativa.

Muitos pais nao dedicam suficiente atenr;ao a este pro-
blema e abandonam a crianr;a a sua pr6pria sorte, ou rodeiam-na
com inumeros brinquedos e cuidados.

Os metodos sao diferentes nas divers as etapas, mas sempre
deve-se dar a crianr;a a possibilidade do desenvolvimento correto
e espontaneo de suas capacidades, sem negar-Ihe ajuda nos casos
dificeis.

Durante 0 segundo e terceiro estagios, mais que 0 jogo, as
relar;oes da crianr;a com os outros e com a coletividade necessitam
de orientar;ao.

Nao se concebe uma educar;ao sovietica correta que nao seja
uma educar;ao para 0 trabalho. 0 trabalho sempre foi funda-
mental para 0 homem a fim de as seguraI' seu bem-estar e sua
cultura.

Em nosso pais deixou de ser objeto de explorar;ao, para
converter-se em motivo de honra, de gl6ria, de valor, de he-
roismo. Somos urn Estado de trabalhadores e nossa Constituir;ao
estabelece: "Aquele que nao trabalha nao come."

POI' isso 0 trabalho deve ser tambem urn dos elementos
basicos da educar;ao. Tentaremos analisar detalhadamente 0 sen-
tido e a importancia da educar;ao familiar para 0 trabalho.

Primeiro: Os pais devem lembrar-se antes de tudo que 0
filho sera membro de uma sociedade de trabalhadores, e que seu
desempenho nessa sociedade e seu valor como cidadao depen-
derao exc1usivamente do grau de sua participar;ao no trabalho
social, de sua capacitar;ao para esse trabalho.

Seu bem-estar e seu nivel material de vida tambem depen-
derao de sua contribuir;ao no trabalho social, e nossa Consti-
tuir;ao diz: "De cada urn segundo sua capacidade, a cada urn
segundo seu trabalho."

Sabemos que, pOl' natureza, todos os individuos tern pro-
pensOes aproximadamente iguais para 0 trabalho, mas, na vida
real, uns trabalham melhor que os outros; enquanto somente
alguns sao capazes de realizar tarefas muito simples, outros
podem efetuar as mais complex as , e conseqiientemente as de
mais valor. Essas diferentes capacidades de trabalho nao sao ina-
tas, formam-se no curso da vida e em especial durante a juven-
tude.

Disso se deduz que a educar;ao nao e somente a preparar;ao
de urn cidadao born ou mau, mas tambem a preparar;ao de seu
futuro nivel de vida, de seu bem-estar.

Segundo: Pode-se trabalhar pOl' necessidade vital. Na his-
t6ria humana 0 trabalho teve quase sempre urn carateI' coativo,
de esforr;o penoso, necessario para nao se morrer de fome. Desde
os tempos antigos 0 homem luta para liberar-se do trabalho



opressivo convertendo-o em for~a criadora, sem, entretanto, po-
der alcan~a-lo tendo em vista as condi~Oes de explora~ao e de
desigualdade classista.

No Estado soviHico todo trabalho deve ser uma atividade
criadora, pois, em sua totalidade, esta dirigido para a cria~ao da
riqueza social e para amp liar a cultura do pais dos trabalhadores.
Dai que urn dos objetivos da educa~ao e a forma~ao do habito do
trabalho criador.

Essa forma do esfor~o humano so e possivel quando e reali-
zado com amor, quando 0 homem sente 0 prazer da cria~ao e
compreende sua utilidade e necessidade, quando 0 esfor~o se
transform a na forma fundamental de expressao de sua persona-
lidade e de seu talento. Isso e possivel somente quando se arrai-
gou urn habito nesse sentido, quando nenhum esfor~o ou tarefa
resulta penosa, e e necessario que tenha urn sentido.

o trabalho nao pode ser criador entre homens que temem 0

esfor~o, que nao querem sentir suor na testa e que pensam em
desembara~ar-se 0 quanto antes de uma tarefa para come~ar
outra, a quallhes parecera gratificante somente ate 0 momento
em que a come~am.

Terceiro: Nao e apenas a capacita~ao do trabalhador 0 que
se vai formando na conjun~ao de esfor~os, mas tambem a prepa-
ra~ao do companheiro, porque simultaneamente se configuram
rela~Oescorretas com os semelhantes; realiza-se uma forma~ao
moral.

o homem que a cada momenta procura esquivar-se do
esfor~o, que se limita a olhar como trabalham os demais e a
aproveitar de seus frutos, e considerado como 0 ser mais imoral
da sociedade sovietica.

Pelo contrario, os esfor~os do trabalho e sua interdepen-
dencia constante na produ~ao dao origem a rela~Oescorretas, que
nao consistem apenas em que cada urn dedique sua energia a
sociedade, mas que ao mesmo tempo exija 0 mesmo dos outros e
que nao queira tolerar 0 seu lado parasita. E a participa~ao no
trabalho coletivo que permite a cada homem manter rela~Oes
moralmente corretas com os seus semelhantes.

Afeto e amizade fraternal para com 0 homem trabalha-
dor; indigna~ao e repudio para com 0 vagabundo que foge do
trabalho.

Quarto: Seria falso acreditar que na educa~ao para 0 tra-
balho desenvolvem-se unicamente os musculos, a vista, 0 tato, a
destreza manual. 0 desenvolvimento fisico produzido pelo es-
for~o muscular tern sem duvida grande importancia e constitui

elemento de valor indispensavel na cultura fisica, mas a utilidade
principal dessa educa~ao esta no desenvolvimento psiquico e espi-
ritual do individuo. Esse desenvolvimento espiritual, originado
por urn trabalho harmonico, deve constituir a qualidade que dis-
tingue 0 cidadao de uma sociedade sem classes do cidadao de
uma sociedade c1assista.

Quinto: E indispensavel assinalar tambem outra particula-
ridade, a qual infelizmente se atribui pouca importancia entre
nos. 0 trabalho nao so tern importancia social e economica, mas
tambem urn grande valor na vida privada.

Bern sabemos quao alegres e felizes vivem os homens ca-
pazes e tranqiiilos, os que trabalham com exito, os que sabem
dominar e governar as coisas, e como, pelo contrario, sempre nos
inspiram lastima os que recuam diante do menor obstaculo, os que
nao sabem contentar-se consigo mesmos, os que, se nao recebem
ajuda, vivem descontentes, na imundicie, na desordem.

Os pais devem refletir sobre cada urn desses problemas que
assinalamos. Verao confirmada, em cada momento, em sua vida
e na de seus amigos, a grande importancia da educa~ao para 0

trabalho. Na tarefa de educar seus filhos nao devem esquecer-se
nunca deste aspecto.

E dificil proporcionar aos filhos uma educa~ao profissional
no seio da familia. Esta nao tern os recursos necessarios para
propiciar uma qualifica~ao profissional, que, em troca, se obtem
nas organiza~Oesdo Estado: escola, fabrica, administra~ao, uni-
versidade.

Outrora a familia se encarregava de capacitar os filhos: se 0
pai era sapateiro, 0 filho tinha que aprender 0 mesmo oficio, se
era carpinteiro, 0 filho devia tornar-se carpinteiro. E as filhas,
como e sabido, eram preparadas para serem donas-de-casa, sem
que nem ao menos aspirassem outra coisa.

Agora e 0 Estado que se preocupa com a prepara~ao profis-
sional dos futuros cidadaos; com este objetivo possui numerosos
institutos, muito bem equipados.

Mas nao e por isso que os pais devem pensar que a edu-
ca~ao familiar nao tern nenhuma rela~ao com a profissional. A
prepara~ao familiar e justamente a que tern maior importancia
na qualifica~ao futura do individuo. A crian~a que recebe, no seio
da familia, uma educa~ao correta, voltada para 0 trabalho, em-
preendera logo, com maiores perspectivas de exito, sua prepa-
ra~ao especializada. E as crian~as que nao receberam nenhuma
educa~ao para 0 trabalho em seu lar, nao poderao alcan~ar
nenhuma qualifica~ao, sofrerao freqiientemente fracassos e serao



maus trabalhadores, se os estabelecimentos estatais nao conse-
guirem corrigi-Ios.

Os pais nao devem acreditar que entendemos por trabalho
somente 0 esfor90 fisico, 0 trabalho muscular. Com 0 desenvol-
vimento da produ9aO med'inica, 0 trabalho fisico perde pouco a
pouco a importancia que tinha antes na vida social. 0 Governo
sovietico tem-se esfor9ado para suprimir completamente 0 tra-
balho fisico pesado. Assim, vemos que na constru9ao de edificios,
os tijolos sao transportados por maquinas; 0 transporte manual
diminui cada vez mais. Em nossas fabricas, sobretudo nas cons-
truidas depois da revolu9aO,0 trabalho fisico pesado desapareceu
por completo.

o homem dispOe, cada vez em maior abundancia, de imen-
sas for9as fisicas organizadas; 0 que se exige dele, e de forma
crescente, e a capacidade intelectual e nao fisica: organiza9aO,
aten9ao, calculo, criatividade, habilidade.

o movimento stakanovista, uma das manifesta90es mais
destacadas de nosso pais, nao representa a mobiliza9ao das for9as
fisicas da classe operaria, mas a mobiliza9ao criadora de suas
for9as morais, liberadas da opressao pela grande revolu9aOsocia-
lista. 0 verdadeiro stakanovista nao confia principalmente em
seus musculos, mas obtem sucesso aplicando novas formas de
dispor 0 material e os instrumentos, novos implementos e novos
metodos de trabalho. Que os pais nao se esque9am de que seu
dever nao e educar a for9a do trabalho bruto, mas formar staka-
novistas, homens de trabalho socialista e de resultados socialis-
tas ...

Na eduCa9aOsovietica nao ha diferen9as fundamentais en-
tre 0 trabalho fisico e 0 trabalho intelectual. A organiza9aO do
esfor90, sua face verdadeiramente humana, sao aspectos tao
importantes tanto num como no outro caso. Se damos a uma
crian9a somente uma coisa para fazer, sempre a mesma, so
trabalho fisico, que nao exija dela mais do que urn gasto de
energia muscular, seu valor pedagogico sera muito reduzido,
embora nao seja totalmente inutil. A crian9a se habituara ao
esfor90, tomara parte no trabalho social, se educara normal-
mente trabalhando como todo 0 mundo, mas nao sera uma edu-
ca9ao para 0 trabalho stakanovista se nao the oferecermos tarefas
interessantes, de forma organizada.

No tema que estamos considerando e importante 0 seguinte
aspecto do metodo. Determina-se a crian9a uma tarefa que ela
deve realizar aplicando urn determinado procedimento, e cuja
dura9aO nao deve est~r for90samente limitada ao breve intervalo

de urn dia ou dois. Esta pode ser prolongada e prosseguir durante
meses, ou anos. 0 que importa e dar a crian9a liberdade para a
escolha dos meios e certa responsabilidade pela execu9aOe quali-
dade da tarefa.

Sera pouco proveitoso dizer a crian9a: "Eis aqui urn espa-
nador, tire 0 po desta pe9a e 0 fa9a desta ou daquela forma."
Muito mais acertado e pedir a ela que fa9a a limpeza da casa por
urn certo periodo, deixando-a decidir por si mesma como deve
faze-Io.

No primeiro caso nao teriamos proposto a ela senao uma
tare fa puramente fisica, no segundo the colocamos urn problema
de organiza9aO, por conseguinte uma questao mais elevada e util.
De forma que, quanto mais complexo e independente for 0 pro-
blema, tanto melhor sera, quanto ao aspecto pedagogico. Nem
todos tern consciencia disso. Ha os que confiam a seu filho uma
determinada tarefa, mas se perdem nos pequenos detalhes; man-
dam que eles fa9am algumas atividades simples, quando seria
melhor confiar-Ihes uma tarefa continua, como, por exemplo,
cuidar para que na casa nao falte sabonete ou pasta de dente.

A participa9aO da crian9a nas tarefas domestic as deve co-
me9ar cedo e iniciar-se com 0 jogo. Sera confiada a ela a respon-
sabilidade de cuidar dos seus brinquedos, de limpar e deixar em
ordem 0 lugar onde brinca. 0 trabalho deve ser proposto em
linhas gerais: tudo deve estar limpo, os utensilios em ordem, os
brinquedos sem po. Desde cedo alguns procedimentos devem ser
indicados, mas em geral e melhor que ela mesma descubra a falta
que faz urn peda90 de pano para a limpeza, 0 qual sera pedido a
mae, devendo conserva-Io em boas condi90es, etc. Tambem deve
ficar a seus cuidados 0 conserto dos brinquedos, na medida das
suas possibilidades, e para isso serao colocados a sua disposi9aO
os materiais necessarios.

Com 0 decorrer do tempo, as tarefas adquirem mais carater
de trabalho que de brinquedo e se tornam mais complexas. Enu-
meramos alguns aspectos do trabalho infantil, deixando a cada
familia 0 cuidado de modificar ou amp liar a lista segundo as
condi90es de vida e a idade das crian9as:

1. Regar as plantas.
2. Tirar 0 po de alguns moveis.
3. Arrumar a mesa.
4. Encher os saleiros e pimenteiros.
S. Cuidar do escritorio do paL
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

Ocupar-se com a arrumal;ao da biblioteca familiar e
deixar os livros sempre em ordem.
Receber osjornais e coloca-Ios em seu lugar, separando
os velhos.
Alimentar 0 cao e 0 gato.
Limpar 0 lavabo, comprar sabonete, pasta de dente e
as laminas de barbear do paL
Encarregar-se da arrumal;ao de urn quarto ou de al-
gum canto.
Pre gar os botOes de sua roupa e deixar em ordem os
materiais necessarios.
Responsabilizar-se pela ordem do aparador.
Escovar as roup as do irmao menor e do pai.
Enfeitar 0 quarto com retratos, postais ou reprodu-
l;oes.
Quando houver uma hora, semear, cuidar e colher uma
parte da produl;ao.
Prestar atenl;ao para que na casa sempre haja flores.
Atender 0 telefone e colocar em dia a agenda de ende-
rel;os.
Ter urn mapa do itinerario dos meios de transporte e
marcar nele os lugares mais freqiientados pelos fami-
liares.
As crianl;as maiores podem ocupar-se com a organi-
zal;ao das saidas familiares a espetaculos, arranjar pro-
gram as e arrumar as reservas dos lugares para onde
vao.

20. Deixar em ordem a farmacinha domestica, prestando
atenl;ao para que nao falte 0 indispensavel.

21. Manter a casa livre dos insetos.
22. Ajudar a mae ou a irma nos afazeres domesticos.

Cada familia encontrara outras QCupal;Oes parecidas, mais
ou menos divertidas e acessiveis a crianl;a. E obvio que 0 pro-
grama de trabalho nao deve ser excessivo, mas convem que nao
haja uma diferenl;a muito grande entre 0 acumulo de tarefas
domesticas dos pais e dos filhos.

Quando na casa ha empregadas, as crianl;as se acostumam
a depender do trabalho del as quando elas proprias poderiam
faze-Io. Os pais devem vigiar este aspecto e nao permitir que nin-
guem realize as tarefas que a crianl;a pode e deve levar a cabo por
seus proprios meios.

Ao distribuir-se 0 trabalho no ambiente familiar e neces-
sario levar em conta a tarefa escolar da crianl;a - que e mais
importante -, para evitar que ela se veja diante de obrigal;oes
excessivas. A tarefa escolar e prioritaria e as crianl;as devem
compreender que com ela nao cumprem somente uma funl;ao
pessoal mas tambem uma funl;ao social, da qual terao que pres-
tar contas aos pais e ao Estado. Mas seria erroneo enaltecer
somente 0 trabalho escolar e desestimular qualquer outro. A
dedical;ao exc1usiva ao trabalho escolar e inconveniente porque
desperta nas crianl;as urn desdem total pela vida e pelo trabalho
do grupo familiar. A atmosfera coletivista deve estar sempre pre-
sente na familia e traduzir-se atraves da freqiiente ajuda mutua
de seus integrantes.

Como se pode e se deve provocar na crianl;a 0 esforl;o de
trabalho? Das mais variadas formas. Na primeira infancia ha que
se recorrer aos recursos apropriados para sugerir e ensinar muitas
coisas a crianl;a, mas em geral a forma ideal consiste em que ela,
por iniciativa propria, se determine a necessidade de realizar uma
tarefa - tendo em vista que a mae ou 0 pai nao tern tempo para
faze-Ia - e colabore espontaneamente. Educar a boa vontade
para 0 trabalho e a atenl;ao para as necessidades do grupo fami-
liar e educar urn verdadeiro cidadao sovietico.

Ocorre com freqiiencia que a crianl;a - por inexperiencia
ou oriental;ao deficiente - nao percebe certas caracteristicas de
determinados trabalhos. Entao e necessario mostrar-Ihe com
habilidade, ajuda-Ia a orientar-se com relal;ao ao problema e
tomar parte na sua solul;ao. Freqiientemente, a melhor maneira
de faze-Io e despertar urn interesse tecnico pelo trabalho, sempre
que nao se abuse deste procedimento. A crianl;a deve acostumar-
-se tambem a realizar tarefas que nao the interessem muito e que,
a primeira vista, nao the tragam resultados muito agradaveis. A
educal;ao deve sublinhar que 0 fator que impulsiona 0 trabalho
nao e 0 seu carMer divertido, mas a sua utilidade, a necessidade
de realiza-Io.

Essa educal;ao sera eficaz quando se chega ao ponto em que
a crianl;a executa tarefas desagradaveis pacientemente, sem quei-
xas. Neste caso, paralelamente ao seu crescimento, adquirira
uma sensibilidade tal que 0 trabalho menos gratificante chegara a
proporcionar-Ihe prazer somente pelo fato de compreender sua
utilidade social.

Quando a necessidade ou 0 interesse nao saD suficientes
para despertar na crianl;a 0 desejo de realizar uma tarefa, e pre-
ciso recorrer ao pedido. Esta forma de se dirigir a crianl;a dife-



rencia-se das outras porque the da totalliberdade para escolher,
e para isso e preciso pedir de modo que 0 pequeno acredite que
cumpre a tarefa por sua pr6pria vontade, sem nenhuma pressao.
Deve-se dizer-Ihe algo assim: "Tenho uma coisa para pedir a voce
embora seja dificil e voce tenha muitas coisas para fazer. ..
mas ...••

o pedido e a melhor e mais suave maneira de proceder, mas
nao se deve abusar dele. E recomendado quando se esta segura de
que a crian~a vai realiza-Io com prazer. Quando se tern alguma
duvida a respeito, convem recorrer a ordem comum, que deve ser
transmitida tranqiiilamente, de modo simples e concreto. Quan-
do se sabe alternar habilmente ordens e pedidos des de 0 inicio, e
sobretudo quando se con segue estimular a iniciativa pessoal da
crian~a, habituando-a a sentir a necessidade do trabalho e a
executa-Io de born grado, as ordens podem ser dadas com suavi-
dade. Mas se houve negligencia na educa~ao, sera necessario
empregar a coer~ao para que a crian~a cumpra sua tarefa.

A coer~ao pode ter diferentes formas, desde a simples repe-
ti~ao de uma ordem ate a reitera~ao imperiosa e exigente. Em
nenhum caso se deve recorrer a coa~ao fisica, pois e a menos util
de todas e nao provoca senao desgosto pela tarefa.

Uma das coisas que mais preocupam os pais e saber como
devem tl'atar uma crian~a pregui~osa. Devemos prevenir que a
pregui~a ou a falta de gosto pelo esfor~o fisico raras vezes e fruto
de urn estado de saude precario, de debilidade fisica ou de falta de
energia. Se fosse assim, 0 melhor seria recorrer a urn medico.
Mas, na maioria dos casos, a pregui~a nao se deve senao a urn
mau habito; e que os pais nao desenvolvem a energia da crian~a
desde cedo, nao a acostumam a enfrentar as dificuldades, nao
despertam seu interesse pelas tarefas domestic as e nao a habi-
tuam ao trabalho nem as satisfa~5es que ele proporciona.

Nao ha senao urn meio de luta contra a pregui~a: atrair
devagarinho a crian~a para a atividade, despertando lentamente
o seu interesse pelo trabalho.

Ao mesmo tempo, deve-se lutar tambem contra outros de-
feitos. Ha crian~as que fazem as suas tarefas - quaisquer que
sejam - sem entusiasmo, sem interesse, sem satisfa~ao e sem
pensar no que estao fazendo. S6 trabalham para evitar serm5es e
reprova~5es. E urn trabalho que lembra freqiientemente 0 esfor~o
de urn animal de carga. Os trabalhadores desse tipo costumam
perder 0 controle de seu trabalho e se habituam a prescindir de
toda a critica. Logo se convertem em objetos de explora~ao e
trabalham para todos, inclusive para sujeitos que nao fazem

nada. 0 Governo sovietico nao pode favorecer semelhante sub-
missao quase animal, fruto principalmente de uma carencia total
de conceitos morais sobre 0 pr6prio trabalho e 0 dos ou~ros.

E verdade que 0 nosso sistema de prod.u~ao n~o perml~e a
explora~ao do homem pelo homem, mas eXlstem, a~nda mmtos
"amadores" capazes de explorar 0 trabalho do proxlmo no am-
biente familiar, na vida diaria. Nossa educa~ao deve pretender de
forma categ6rica que nao haja em nossa sociedade individuos que
possam ser explorados e que nenhum de~~jo de expl~ra~ao possa
desenvolver-se no pr6prio ambiente famlhar. Os pals devem to-
mar cuidado para que os filhos maio res nao explorem os menores
e para que nao haja nenhuma desigualdade na divisao das ta-
refas, permitindo unicamente a ajuda mutua. .

Falta-nos dizer algumas palavras sobre a quahdade do tra-
balho. Trata-se de uma questao muito seria e que merece muita
aten~ao.

A qualidade esta condicionada pelas possibilidades fisicas e
intelectuais da crian~a, e deve-se levar em considera~ao sua falta
de experiencia e de capacidade fisica para realizar urn trabalho
perfeito em todos os seus aspectos. . .

Quando ela realiza urn trabalho deftclente nao se deve
envergonha-Io ou censura-Ia. Deve-se dizer-Ihe simples e seren~-
mente que 0 trabalho nao esta satisfat6rio, que ela deve modl-
fica-Io, corrigi-Io ou refaze-Io. Tambem nao se deve fazer ? tra-
balho por ela. S6 em alguns casos raros os pais po.d:m term~nar 0

que esta fora das possibilidades da crian~a, corngllldo aSSlm os
erros em que incorreram ao indicar a tarefa. .

Somos absolutamente contra as recompensas e os cashgos.
Qualquer que seja a indole do trabalho e 0 esfor~o necessario
para 0 seu cumprimento, deve produzir na crian~a satisfa~ao e
alegria. Reconhecer que seu trabalho esta bem feito, e 0 melh~r
premio. Elogiar sua criatividade, seu espirito de empreendl-
mento, seus metodos de trabalho, sua capacidade para esfor~ar-
-se, e tambem recompesa-Ia. Mas nao se deve abusar das apro-
va~5es verbais, particularmente das felicita~Oes diante dos com-
panheiros e dos amigos dos seus pais.

Menos ainda se deve castigar a crian~a por urn trabalho
mal feito ou incompleto. 0 mais importante, nesse caso, e con-
seguir que, apesar de tudo, 0 trabalho seja concluido.



Cada familia tern a sua economia. Diferentemente do que
ocorre na sociedade burguesa, 0 patrimonio da nossa familia
provem exclusivamente de urn trabalho que nao se baseia em
objetivos de explora~ao humana, e pode crescer unicamente atra-
yes dos salarios de seus membros e nao porque estes andem atras
do lucro. Esse patrimonio comp5e-se de coisas de uso pessoal,
com exclusao de todo meio de produ~ao, que, em nosso pais, e de
propriedade social.

Na sociedade burguesa a familia rica investe parte de seu
patrimonio em meios de produ~ao para explorar 0 trabalho
alheio, com 0 objetivo de au men tar a produ~ao e enriquecer-se
ainda mais. Entre nos, isso e impossivel. 0 enriquecimento de
nossa familia traduz-se simplesmente numa vida melhor e mais
feliz, na aquisi~ao de mais objetos de uso pessoal e na satisfa~ao
das necessidades. E natural que toda familia queira melhorar sua
vida mediante 0 aumento de seus recursos, mas nao 0 faz explo-
rando de forma ladina os outros seres humanos, e sim por meio
da participa~ao ativa de seus membros na vida e no trabalho de
todo 0 povo soviHico. Seu patrimonio nao depende so de seus
proprios esfor~os mas dos lucros de todo 0 pais, de seus triunfos e
exitos no panorama economico e cultural.

A crian~a e urn membro da familia e, portanto, partici-
pante de sua economia; participante tambem, em certa medida,
de toda a economia sovietica. Sua educa~ao no campo economico
deve tender a capacita-Io para urn desempenho fecundo no ter-
reno familiar e estatal. Para os educadores da sociedade burguesa
esse objetivo nao existe. Ali 0 homem se interessa apenas por seu
enriquecimento pessoal, a economia estatal ocupa urn lugar
pouco importante na massa de unidades economicas privadas.
Entre nos, to do homem deve participar de forma obrigatoria na
economia estatal, e, quanto mais prepara~ao tenha para isso,
mais proveito trara para toda a sociedade sovietica e para si
mesmo.

E necessario compreender bem esse problema e meditar
sobre ele de vez em quando, para analisar periodicamente os me-



todos educativos correspondentes, atraves de urn conceito politico
claro dos objetivos da educa~ao.

Ha quem pense que 0 processo educativo se realiza somente
quando se conversa com as crian~as, ou quando se orienta 0 seu
jogo ou as suas rela~6es com os outros. E evidente que essas
atividades tern grande utilidade pedagogica, mas 0 proveito sera
insignificante se nao se educa a crian~a no campo economico,
visto que, no futuro, nao devera ser somente urn homem honesto
e born, mas tambem urn administrador sovietico honesto e cons-
trutivo.

A economia familiar e urn campo propicio para educar
muitos aspectos do carater do futuro cidadao administrador. Na
breve con versa de hoje nao e possivel enumerar todas essas parti-
cularidades. Vamos nos referir as principais.

Com uma orienta~ao correta da economia familiar educa-se
o coletivismo, a honestidade, a previsao, 0 cuidado, 0 senso de
responsabilidade, a capacidade de orientar-se e a capacidade
operativa.

Analisaremos cada urn desses aspectos.

Vma educa~ao semelhante e incorreta demais e as primei-
ras vitimas del a sac os pais. Em nos so pais a unica educac;ao
correta e a do coletivista, e e necessario dirigi-Ia com toda cons-
ciencia e regularidade. Para isso recomendamos 0 que segue:

1. A crian~a deve saber 0 quanto antes on de trabalham
seus pais, em que consiste seu trabalho, quais sac s.uas dificu~-
dades e exitos, a indole da produc;ao e seu valor soclal. Os palS
devem aproxima-Ia de alguns companheiros de trabalho e cola·
boradores e faze-Ia conhecer seus meritos. Quando ja formaram
uma opiniao desfavoravel de alguem, nao devem revela-Ia aos
filhos.

Em geral a crian~a deve compreender 0 quanta antes que 0

dinheiro ganho por seus pais nao e somente urn comodo elemento
aquisitivo, mas fruto de urn trabalho social intenso e util. Os pais
devem explicar essas coisas a crianc;a de maneira simples. De
acordo com a idade e de forma clara e acessivel a sua com-
preensao, explicarao a ela os objetivos e os lucros de outras em-
presas da Vniao Sovi6tica. E util tambem faze-Ia ver a fabrica e
explicar-Ihe 0 processo de produc;ao.

Quando a mae se ocupa unicamente de afazeres domes-
ticos, a crian~a deve conhecer e respeitar esse trabalho e com-
preender que ele exige esforc;os e preocupac;6es.

2. A crianc;a deve conhecer 0 quanto antes 0 orc;amento
familiar e 0 salario dos pais. Longe de the ocultar 0 plano finan-
ceiro da familia, e necessario atrai-Ia para a resoluc;ao de seus
problemas. E necessario que conhec;a as necessidades dos pais e
aprenda a moderar as suas satisfac;6es em favor de outros memo
bros da familia. Em particular deve ter conhecimento de proble-
mas tais como a aquisic;ao de baixelas, moveis, radio, livros,
revistas, etc.

3. Quando a situac;ao economic a da familia e prospera,
deve-se evitar que a crianc;a se vanglorie disso diante dos outros,
que se envaide~a de sua roupa ou casa. Ela deve compreender que
o simples fato de possuir riqueza nao the pode servir de base para
a sua vaidade. Quando 0 orc;amento familiar e folgado, e prefe-
rivel investir dinheiro em necessidades comuns do que satisfazer
necessidades secundarias da crianc;a; e melhor comprar livros do
que uma roupa superflua.

Mas quando a situa~ao economic a da familia e precaria,
deve-se evitar que a crianc;a inveje as outras. E preciso que ela
saiba que ha mais dignidade na luta penosa pelo progresso que na
mera p~sse de dinheiro. Sao circunstancias nas quais se deve

COLETIVISMO. No senti do lato, coletivismo significa soli-
dariedade do homem para com a sociedade. Sua antitese e 0 indi-
vidualismo. Por causa de uma aten~ao deficiente dos pais, em
algumas familias se formam individualistas. Se a crian~a ignora
ate a juventude a fonte dos recursos familiares, se se acostuma a
satisfazer somente suas necessidades e nao repara nas dos outros,
se nao vincula sua familia com toda a sociedade, se cresce como
urn consumidor avido, e porque foi objeto de uma educa~ao indi-
vidualista, que mais tarde sera muito prejudicial para toda a
sociedade e para ela propria.

Isso costuma ocorrer porque os pais nao tern consciencia
clara do problema e so se preocupam para que nao falte nada a
crianc;a, para que esteja bem alimentada, bem vestida e cheia de
brinquedos e satisfa~6es. Procedem assim movidos por grande
bondade e amor; privam-se de muitas coisas indispensaveis sem
que 0 filho 0 saiba, fazendo com que ele acredite que e urn ser
privilegiado e que sua vontade e lei para seus pais. Desconhece
por completo em que consiste 0 trabalho de seus pais, as dificul-
dades que enfrentam e a importancia e utilidade que representam
para a sociedade. Com mais razao ainda nao sabe nada a respeito
do trabalho dos outros. So conhece seus proprios desejos e satis-
fac;6es.



ensinar a paclencia, 0 desejo de urn futuro melhor - que e
acessivel a todos em nosso pais -, a condescendencia mutua e
uma disposi9ao alegre para compartilhar com urn amigo. Os pais
nunca devem queixar-se na presen9a da crian9a, e devem mos-
trar-se otimistas e alegres, sempre confiantes no futuro e empe-
nhados na melhoria da economia familiar. Cada prosperidade
efetiva deve ser lembrada e sublinhada.

Novamente chamamos a aten9ao dos pais sobre a necessi-
dade de incutir honestidade desde muito cedo. Nesse sentido, to-
das as faltas que se cometem ate os cinco anos sac muito dificeis
de serem corrigidas.

HONESTIDADE. A honestidade nao cai do ceu, adquire-
-se por meio da educa9ao na familia. Tambem nela pode formar-
-se a desonestidade: tudo depende do metodo educativo.

o que e honestidade? E a atitude sincera, aberta. A de so-
nestidade e tapea9ao, falta de sinceridade. Se a crian9a deseja
uma ma9a e manifesta 0 seu desejo abertamente, e honesta. Se
esconde esse desejo e tenta apoderar-se da ma9a sem que nin-
guem a veja, comete uma desonestidade. Se a mae the da essa
frota as escondidas, longe das outras crian9as - mesmo que se
trate de estranhos - essa sua atitude de ocultar as coisas e uma
desonestidade. A atitude de esconder as coisas no ambiente fa-
miliar - guardar alguma coisa em segredo, comer nos cantos,
esconder os doces - sac todos fatos que propiciam a desones-
tidade. S6 numa idade mais avan9ada, a crian9a aprendera a dis-
tinguir 0 segredo util, ou seja, 0 que se deve esconder por razOes
plausiveis, e, em geral, 0 que constitui uma vivencia pessoal. Na
primeira infancia, quanta menos segredos a crian9a tiver e mais
franca for, tanto melhor sera para sua educa9ao.

A honestidade e urn problema educativo de fundamental
importancia e e preciso dedicar-Ihe aten9ao cuidadosa. Nao e
necessario esconder as coisas da crian9a, mas habitua-Ia a nao
pegar nada sem pedir. Pode-se deixar deliberadamente coisas
tentadoras a vista para que se acostume a ve-Ias tranqiiilamente,
sem deseja-Ias com avidez. Esta atitude tranqiiila em rela9ao as
coisas acessiveis deve formar-se desde muito cedo. Ao mesmo
tempo, deve-se cuidar para que haja ordem, para que cada coisa
esteja em seu lugar, que se saiba 0 que ha na casa e on de esta.
Quando ha desordem, desenvolve-se de maneira espontanea uma
atitude arbitraria em rela9ao as coisas e a crian9a faz com elas 0

que quiser, sem dizer nada a ninguem, e se habitua dessa forma
com uma conduta desonesta. Se ela e encarregada de comprar
algo, deve-se verificar a compra e 0 troco, e fazer isso ate que se
arraiguem nela s6lidas normas de honestidade. Esse controle
deve ser feito de forma discreta para que a crian9a nao pense que
se duvida dela.

PREVISAO. Os objetos que integram 0 patrimonio fami-
liar envelhecem e devem ser substituidos por novos, e nessa
aquisi9ao se investe uma certa quantidade de dinheiro. A crian9a
percebe isso e e necessario que desde os primeiros anos se habitue
a usar as coisas de forma racional. Urn born administrador deve
preyer sempre quais sac as coisas que come9am a tornar-se inu-
teis, evitar seu desgaste prematuro e conserta-Ias a tempo, e com-
prar apenas 0 que e efetivamente necessario e nao 0 que tenha
visto por casualidade na feira ou em qualquer outro lugar.

Estas sac as questOes que integram 0 setor da previsao.
Entretanto, deve-se tomar cuidado com 0 excesso de previsao,
porque em alguns casos traz preocupa90es desnecessarias alem de
que todo 0 restante e esquecido, coisa que nao deve suceder ao
administrador sovietico. Nossa previsao deve ser tranqiiila e estar
baseada em calculo racional, feito com a devida antecipa9ao, e na
capacidade de escolher 0 necessario e deixar de lade 0 superfluo.
Mas a principal caracteristica da previsao sovietica e que de modo
algum esta relacionada com a cobi9a. A previsao sovietica dis:
tingue-se da voracidade acumulativa da familia burguesa. E
importante que a crian9a se habitue a ter mais cuidado com as
coisas dos outros memb1'9s da familia do que com as pr6prias,
particularmente com os objetos de use familiar comum.

Na previsao esta implicito 0 principio da planifica9ao. A
crian9a deve acostumar-se com ela desde pequena. Periodica-
mente ela sera chamada para participar na delibera9ao familiar
sobre as novas necessidades e emitir sua opiniao sobre a forma de
prove-Ias. Por exemplo, quando a crian9a sabe que 0 sofa esta
gasto, que e necessario conserta-Io ou troca-Io e que todos con-
cordam neste ponto, condicionara com antecipa9ao suas necessi-
dades pessoais a essa necessidade geral e sera a primeira a lem-
bra-Ia aos pais. Em todos os casos convem incutir-Ihe 0 habito de
fixar-se nos detalhes importantes e na interdependencia destes.
Ocorre as vezes que urn objeto valioso pode deteriorar-se por falta
de algum elemento insignificante para a sua conserva9ao; isso
sera evitado quando se come9ar a observar os detalhes.

CUIDADO. E uma forma especial da previsao, e a dife-
ren9a esta em que esta ultima se manifesta mais no pensamento,



nas concep90es, enquanto que 0 cuidado e uma questao de cos-
tume. Pode-se preyer e, ao mesmo tempo, nao se ter 0 costume de
ser cuidadoso, costume esse, alias, que deve ser incutido na
crian9a 0 quanto antes. A crian9a deve ser ensinada desde pe-
quena a comer sem sujar a toalha ou a roupa, e a usar os objetos
sem suja-Ios nem quebra-Ios. Nao obstante as multiplas dificul-
dades que encontra para formar esses costumes, deve empenhar-
-se em alcan9a-Ios. Nao ha ensinamento que valha a pena nesta
materia se nao existe 0 costume, que so se adquire atraves de
muito exercicio. Se a crian9a ao correr pela casa derrubou uma
cadeira, nao se deve proferir todo urn discurso sobre isso, mas
apenas dizer-Ihe: "E provavel que possa passar sem derrubar a
cadeira. Tente faze-Io. Otimo! Voce consegue fazer muito bem."

Se, por exemplo, uma crian9a de sete anos sujou ou rasgou
a roup a, deve-se dar-Ihe outra, dizendo-Ihe: "Aqui tern outra
roupa. Esta limpa. Vamos ver como ela estara daqui a uma
semana."

E necessario infundir na crian9a 0 desejo de ser sempre
cuidadosa; acostuma-Ia, por exemplo, a usar os sapatos limpos a
tal ponto que se sinta inibida de usa-Ios sujos.

Deve-se ter tambem cuidado especial com as coisas dos
outros, especialmente com as de uso coletivo. Por isso nunca se
deve permitir a crian9a que seja negligente com os objetos da rua,
do parque, do teatro.

serto, e uti! que 0 pai ou a mae digam em tom de brincadeira:
"Agoraja esta consertado, mas sera que devemos dar-Ihe ou nao?
Sera que voce nao vai se descuidar dele, quebrando-o nova-
mente?"

Em tais casos a crian9a come9a a compreender que seus
atos produzem efeitos desagradaveis e surge nela uma sensa9ao
espontanea de responsabilidade. A medida que passa 0 tempo,
essa responsabilidade espontanea deve converter-se num habito e
ser obrigatoria. Se mais tarde a crian9a demonstra uma negli-
gencia francamente inadmisslvel, ja nao cabe urn tom de brinca-
deira para provocar a sensa9ao de responsabilidade, mas deve-se
exigir uma ordem maior em tom mais serio, usando inclusive uma
expressao como: "Isto ja e inadmisslvel. Tome cuidado para que
isto nao ocorra outra vez."

E particularmente importante incutir-Ihe responsabilidade
nos casos em que estao em jogo os interesses dos outros membros
da familia ou interesses sociais. Isto nao e dificil quando existe na
familia urn ambiente coletivista correto.

RESPONSABILIDADE. Nao consiste no medo do castigo,
mas no sentido desagradavel que se experimenta quando se tern
culpa pelo estrago ou destrui9ao de uma coisa. No sentido literal,
eo sentimento desagradavel ou a inibi9ao que se sente quando se
esta para realizar urn ato que nao esta de acordo com a moral
sovietica. Esta e a responsabilidade que devemos formar no ci-
dadao sovietico, e por isso nao se deve castigar a crian9a pelo
estrago das coisas ou amea9a-Ia com castigos, mas procurar que
veja 0 prejuizo causado por sua atitude negligente e para que se
arrependa disso. Dessa forma, deve-se explicar a ela todos os
efeitos da negligencia, mas sera mais util se ela os sentir pela
propria experiencia. Se quebrou, por exemplo, urn brinquedo,
nao se deve joga-Io fora e apressar-se em comprar-Ihe outro, ao
contrario, e importante que durante algum tempo ela veja 0 brin-
quedo quebrado e sinta a necessidade de conserta-Io. Convem
que os pais conversem sobre esse conserto, para que a crian9a
veja a preocupa9ao que lhes causou e que 0 interesse de seus pais
pelo brinquedo e maior que 0 seu proprio. Depois de feito 0 con-

CAPACIDADE DE ORIENT A<;AO.E urn requisito essen-
cial para formar urn born administrador. Consiste fundamental-
mente na capacidade de ver e compreender todos os detalhes
relativos a urn determinado caso. Por exemplo: enquanto se tra-
balha nao se deve esquecer que atras e ao lado ha tambem
homens ocupados com alguma tarefa. A orienta9ao e imposslvel
se se tern 0 costume de perceber so 0 que esta sob as nossas vistas,
e nao enxergar nem sentir 0 que acontece ao nosso redor. E uma
capacidade muito importante na atividade economica. Ao fazer
algo, a crian9a nao deve esquecer-se de suas outras tarefas e do
trabalho dos outros. Quando brinca, deve saber que esta rodeada
de coisas que merecem cuidado; ao cumprir uma ordem, deve
voltar corn pontualidade e realizar em seguida uma tarefa pessoal
ou familiar.

Para formar essa capacidade e uti! recomendar a crian9a
mais de uma atividade, que seja uma tarefa condicional ou com-
binada. Citaremos alguns exemplos simples: "Coloque em ordem
a biblioteca e, ao mesmo tempo, selecione os livros pelos autores.
Compre arenques, mas, se no armazem houver born gobio, nao
compre arenque e sim gobio."

A capacidade de orienta9ao e formada com 0 constante
exercicio de tarefas economic as e com 0 conhecimento de todos os
detalhes e peculiaridll.des da economia.



CAPACIDADE OPERATIVA. E necessaria para realizar
tarefas economicas prolongadas, que excedam os limites de uma
atividade breve. Desde os sete ou oito anos, e as vezes antes,
pode-se encarregar a crian9a de cuidar do irmao menor, regar as
plantas, manter os livros em ordem, alimentar 0 gato.

Uma questao particularmente importante e ados gastos.
Recomendamos insistentemente a cada familia para que de a
crian9a certa autonomia em seus gastos pessoais e, em alguns
casos, tambem nos familiares. Para isso deve-se entregar a ela,
uma ou varias vezes por mes, determinadas quantias de dinheiro
com uma distribui9ao precisa dos diferentes gastos, cuja lista
estara em rela9ao com a idade da crian9a e com os recursos da
familia. Por exemplo, urn rapaz de catorze anos pode ser encar-
regado do seguinte: gastos de onibus, compra de cadernos, sabo-
nete e dentifricio para a familia, gastos de cinema para ele e para
o irmao menor. Essa lista sera mais ampla e implicara maior
responsabilidade dependendo da idade da crian9a.

E importante conhecer a forma como as atividades sao
cumpridas e se a crian9a abusa ou nao de sua liberdade para
gastar, ou a aproveita mais para suas satisfa90es pessoais que
para 0 que foi determinado. As vezes a crian9a pode enganar-se
por causa de urn erro na soma fixada, mas ocorre tambem que
nem sempre ela encara com suficiente seriedade seu direito e suas
possibilidades. Nesse caso basta explicar-Ihe seus erros e aconse-
lhar a sua corre9ao. Mas de todas as formas nao se deve abor-
rece-Ia com comprova90es constantes e menos ainda com uma
permanente desconfian9a. 0 que importa saber e como ela pro-
cede nessas atividades.

Terminamos 0 exame das principais particularidades da
economia familiar. Os pais encontrarao em sua experiencia mui-
tos e variados exercicios para uma correta educa9ao economica de
seus filhos. Devem lembrar-se de que, forman do urn administra-
dor honesto e eficiente, estarao ao mesmo tempo formando urn
born cidadao. E importante que a economia domestic a se organize
de forma coletivista, tranquila e disciplinada, que nao haja nervo-
sismo nem resmungos, e que predomine urn clim~ amistoso e urn
desejo solidario de melhorar a vida familiar.

Resumamos a conferencia de hoje.
A atividade economica da familia e urn cenario importan-

tissimo para 0 trabalho educativo. Nela se forma:
o coletivismo, ou seja, uma solidariedade real do homem

com 0 trabalho e com os interesses dos outros e os interesses
sociais. 0 coletivismo se desenvolveaproximando-se a crian9a das

condi9Qesde trabalho dos pais, fazendo-a participar da realiza-
9ao do or9amento familiar, com sobriedade em tempos de abun-
dancia e com dignidade em epoca de escassez.

A honestidade, ou seja, uma atitude aberta e sincera em
rela9ao aos homens e as coisas. .

A previsao, ou seja, a atenc;ao constante sobre as neceSSl-
dades familiares e sobre 0 plano para satisfaze-Ias.

o cuidado, ou seja, 0 costume de conservar as coisas.
A responsabilidade, ou seja, 0 sentimento de culpa e de

algo desagradavel em caso de estrago ou destrui9ao de uma coisa,
ou de haver cometido urn ato contrario a moral sovi6tica.

A capacidade de orienta9ao, ou seja, a capacidade de foea-
lizar urn conjunto de elementos e problemas.

A capacidade operativa, ou seja, a capacidade de distribuir
o tempo e 0 trabalho.

Toda a economia familiar deve ser coletivista e desenvolver-
-se em tom tranquilo e sem nervosismo.



Incorrem em erro crasso os pais que pensam que a forma-
c;aocultural e uma obrigac;ao que cabe somente a escola e a socie-
dade, e que a familia nada pode fazer nesse sentido. Todos nos
conhecemos familias que se preocupam muito com a alimentac;ao
da crianc;a, com suas roupas e brinquedos, e estao convencidas de
que na idade pre-escolar devera apenas brincar, acumular forc;as
e saude e que, no ambiente da escola, e que entrara em contato
com a cultura.

Na verdade, a familia nao so e obrigada a comec;ar a for-
mac;aocultural 0 mais cedo possivel, como tambem dispOe, com
esse objetivo, de muitas possibilidades, as quais devem ser usadas
da melhor maneira.

Nao se trata de urn problema dificil, desde que os pais
acreditem que e sua obrigac;ao pedagogica formar habitos cultu-
rais na crianc;ae que poderao cumpri-Ia mesmo que nao tenham
muitos elementos para isso. Quando os pais nao leem jornais,
nem livros, nunca vao ao teatro ou ao cinema, nao se interessam
pelas exposic;Oese museus, sera muito dificil para eles orientar a
formac;ao cultural de seus filhos. Nesse caso, por mais que se
empenhem, suas atitudes parecerao falsas, artificiais, a ponto de
a crianc;a perceber, fato este que podera leva-Ia a pensar que nao
se trata de uma questao importante.

Ao contrario, na familia em que os pais tern uma vida cul-
tural ativa, em que 0 jornal e 0 livro constituem uma necessidade,
em que os problemas do teatro e do cinema interessam a todos, a
formac;aocultural sera importante mesmo quando parecer que os
pais nem pensam nela. Nao se pode conduir dai que a formac;ao
de habitos culturais pode se dar espontaneamente, e que esta e a
melhor forma de consegui-Ios. 0 automatismo neste aspecto -
como em qualquer outro - pode causar muito prejuizo, porque
os efeitos da educac;ao sac menosprezados, 0 que pode ocasionar
muitos erros. 0 automatismo costuma ser, principalmente, a
causa de situac;Oesem que os pais comec;am a perguntar a si
mesmos, consternados: De onde provem isso? Onde a crianc;a
adquiriu essas ideias, esses habitos?



A format;ao cultural e eficaz quando e organizada conscien-
temente, com urn plano, com urn metodo adequado e com con-
trole. Deve comet;ar 0 quanto antes, quando a criant;a ainda esta
longe da etapa da leitura, no periodo de seu desenvolvimento
sensorial, quando comet;ou aver e ouvir com clareza e a balbuciar
algumas palavras.

Urn conto bem relatado ja e urn comet;o de format;ao cul-
tural. Seria muito util que na biblioteca de cada familia houvesse
uma colet;ao de contos. Nos ultimos tempos tem-se editado mui-
tas colet;Oesinteressantes. E claro que nem todos podem ser con-
tados tal como estao no livro, e preciso abrevia-Ios e adaptar sua
linguagem a compreensao infantil. 0 mesmo pode-se dizer com
relat;ao aos contos que os pais se lembram de sua meninice.

A escolha do tema tern grande importancia. Antes de tudo
deve-se excluir aqueles em cuja trama aparecem 0 diabo, as
bru~~s, fadas. ou cois~s parecidas, que so servem para crian~as
que Ja nao se ImpresslOnam com essas velhas e tenebrosas inven-
t;oes, e que estao em condit;Oesde perceber, no conto somente a
fict;ao artistica, de entender que por tras das imagens ctosdiversos
monstros ha, geralmente, algo hostil e malevolo para 0 homem.
Durante a primeira infancia, as imagens malignas podem ser
percebidas pela criant;a como reais e orientar sua imaginat;ao
para uma mistica tenebrosa, que intimida.

.Os melhores contos para as criant;as pequenas sao sempre
relaclOnados com os animais. No acervo literario russo deste
genero, existem muitos e bons. 0 mesmo acontece com os outros
povos da URSS; todos possuem uma rica tradit;ao de contos. No
momento oportuno se passara para aqueles cujo argumento se
baseia em relat;oes humanas. Ha muitos relatos interessantes
sobre Joao 0 Bobo, entretanto deve-se evitaraqueles que desta-
cam a necessidade humana e qualificam ironicamente Joao de
bobo. Como exemplo recomendavel podemos citar 0 excelente
conto de Erschov, "0 cavalinho corcunda". 0 genero e mais serio
quando a tram a do conto reflete a luta entre pobres e ricos, a luta
de classes. Nesse sentido recomendamos aos pais urn certo cui-
dado: evitar os contos sombrios que relatam e descrevem a morte
de seres humanos.

.Em geral, deve-se dar preferencia ao conto que desperte a
e~er~a e a co.nfiant;a nas proprias fort;as, que tenha urn enfoque
otlmlsta ~a .vlda, que inspire esperant;a na vitoria. A simpatia
pelos opnmldos nao deve associar-se a ideia de uma predesti-
nat;ao sem possivel modificat;ao. Os quadros angustiantes que se

referem a formas sombrias de violencia e explorat;ao podem ser
exibidos somente as criant;as maiores.

A observat;ao de ilustrat;Oes e muito util para 0 desenvolvi-
mento da imaginat;ao e de amplas nOt;oessobre a vida. Alem das
revistas infantis pode-se utilizar, com essa finalidade, qualquer
reprodut;ao de quadros, gravuras ou fotografias cujo conteudo
seja adequado. Sao elementos que despertam e orient am a atent;ao
da criant;a para os diferentes detalhes, para as relat;Oes entre as
coisas observadas e suas causas, e sugerem muitas perguntas
as criant;as. Essas perguntas sempre devem ser respondidas de
forma compreensivel a mentalidade infantil. Se por qualquer
circunstancia fica dificil responder de maneira adequada, convem
dizer: "Nao adianta porque voce nao vai comprender, deixa para
quando voce for maior." Tais respostas nao sao prejudiciais;
habituam a criant;a a aquilatar as suas possibilidades no momento
em que formula perguntas e saber que the espera urn futuro serio e
interessante. Figuras desse genero podem ser encontradas em
diferentes jornais e revistas, como Smena, Ogonlok e outros.

o teatro e 0 cinema sao apropriados para a criant;a somente
quando se trata de temas especiais, destinados a idade corres-
pondente. Em geral, na primeira infancia e melhor abster-se do
teatro e do cinema, pois 0 numero de espetaculos adequados e
insignificante. Por exemplo, a pet;a do simbolista Maeterlinck 0
passaro azul e impropria para as criant;as pequenas. Alguns pais
pensam que, por se tratar de urn conto, nao oferece inconve-
nientes. Mas, na realidade, trata-se de uma obra totalmente
inacessivel para criant;as pequenas, e muitas de suas partes sao
incompreensiveis para as de idade mediana. A pet;a e de urn
simbolismo complicado e tenso, as coisas e os animais possuem
caracteristicas complexas, e contem muitas imagens rebuscadas
e irreais ("terrores ").

o ensino da leitura constitui urn momento de transit;ao
importante na tarefa de format;ao de habitos culturais. Comu-
mente essa transit;ao ocorre na escola e exerce grande influencia
na vida da criant;a, que se introduz no campo da palavra escrita e
do livro - as vezes tira-Ihe 0 interesse - superando com esfort;o
as dificuldades tecnicas que the colocam a letra e 0 processo da
leitura. A iniciat;ao deve realizar-se com habilidade, procurando-
-se evitar qualquer tipo de violencia para com as criant;as, sem que
isso signifique estimular certa preguit;a que costuma aparecer
como decorrencia da luta com as dificuldades.

Convem que os livros sejam acessiveis pelo seu conteudo,
impressos em tipos gran des e com muitas ilustrat;Oes. Ainda que a



crianl;a nao esteja em condil;Oesde Ie-los, sac uteis porque des-
pertam seu interesse pela leitura e 0 desejo de superar suas
dificuldades.

Uma vez aprendida a leitura, comel;a a etapa do estudo e
da aquisil;ao de conhecimentos. A escola adquire entao impor-
tancia primordial na vida da crianl;a. Isso nao significa, e claro,
que os pais devem se esquecer de suas obrigal;Oes e deixar tudo
por conta da escola. Nao nos esquel;amos que a eficacia de todos
os aspectos da educal;ao durante a escolaridade depende muito
da colaboral;ao entre 0 lar e a escola, entre os quais deve haver
sempre entendimento e al;ao solidaria. Principalmente 0 clima
cultural da familia influi muito no trabalho escolar da crianl;a, na
qualidade e intensidade de seu estudo, na formal;ao de relal;Oes
corretas com os professores, os companheiros e toda a organi-
zal;ao escolar. E entao quando adquirem grande importancia 0

jomal, 0 livro, 0 teatro, 0 cinema, 0 museu, as exposil;Oese outros
elementos da formal;ao cultural. Iremos examina-los separada-
mente.

o jornal diilrio. Mesmo que a crianl;a ainda nao saiba ler
nem escrever e somente escute sua leitura, 0 jornal diario deve
ocupar urn lugar de destaque nas suas impressoes. Em todo lar
deve haver urn jomal diano, que os pais nao devem ler s6 para si,
longe das crianl;as. Todos contem material apropriado para ser
lido em voz alta e comentado, e embora nao seja feito especial-
mente para ser lido pela cnanl;a, convem faze-lo na sua presenl;a
e de tal forma que parel;a que se prescinde dela. De todas as
formas a crianl;a escutara e fara isso com mais atenl;ao quanta
mais natural for a atitude dos adultos. Qualquer jomal contern
material relativo a sucessos intemacionais, a demonstral;Oes dos
trabalhadores em ocasiOes festivas, acontecimentos conhecidos,
sucessos stakanovistas, atos her6icos e valorosos, construl;ao e
omamental;ao de cidades, novas leis, etc.

Quando a crianl;a ja sabe ler, 0 jornal adquire importancia
cada vez maior. E melhor ainda quando a crianl;a se torna
assinante dos jornais mais antigos, mas, se houver alguma difi-
culdade para isso, nao devera ser considerado como urn mal
irreparavel: os jornais sovieticos estao escritos em idioma aces-
sivel a qualquer pessoa alfabetizada e sempre contem material
interessante tambem para a crianl;a. Naturalmente deve-se indu-
zir que ela mesma 0 leia, que se transforme para ela em elemento
indispensavel. Mas tambem e necessario que a familia comente 0

que foi lido, ou pelo menos fal;a uma menl;ao a respeito. Esse
comentario nao deve ser feito de maneira formal, em uma hora

determinada e tambem nao deve ser extenso. E interessante que
parel;a uma conversa informal, e melhor ainda que parel;a oca-
sional, surgida por acaso como decorrencia de algum problema
domestico ou de uma expressao pronunciada por alguem. Se nao
ocorrerem oportunidades dessa natureza, pode-se perguntar,
simplesmente, 0 que ha de interessante no jornal.

Durante a adolescencia, a leitura de jornais deve ser urn
habito generalizado da cultura sovietica, uma manifestal;ao de
interesse ativo e caloroso das crianl;as para com a vida de sua
patria.

o Ilvro. a contato com 0 livro deve comel;ar tambem com a
leitura em voz alta, atividade que deve transformar-se logo em
habito no ambiente familiar, qualquer que seja 0 grau de ins-
trul;ao da crianl;a. No principio, os pais atuarao como leitores,
mas depois as pr6prias crianl;as 0 farao. E sempre uti! que essa
leitura nao seja feita especialmente para a crianl;a, mas para 0

circulo familiar, com 0 intuito de provocar troca de opiniOes e
juizos coletivos. Essas formas de leitura orient am 0 gosto da
crianl;a e habituam-na a encarar, com sentido cntico, aquilo
que leu.

Independentemente da leitura em voz alta, e preciso incutir
na crianl;a, de forma gradativa, 0 gosto pela leitura silenciosa.
Embora isso seja feito e orientado particularmente na escola,
sobretudo com as crianl;as maiores, isso nao impede que os pais
possam fazer muito nesse sentido, observando os seguintes requi-
sitos:

a) Controlar a escolha das leituras, pois mesmo agora ve-
mos, muitas vezes, crianl;as com livros cuja procedencia
ignoramos.

b) Saber como a crianl;a Ie; deve-se ensina-la a nao devorar
paginas e mais paginas mecanicamente e a, sem querer,
seguir apenas 0 interesse externo do livro, 0 epis6dio
aned6tico, 0 que se costuma chamar de fabula.

c) Habituar a crianl;a a cuidar do livro.
Muitos pais acreditam que a solul;ao para 0 problema do

livro exige urn estudo especial, a preparal;ao de uma pessoa
entendida em livros. Erro crasso. A experiencia prova que os
leitores sovieticos sabem orientar-se perfeitamente na leitura e
muitas vezes 0 fazem tao bem quanta os cnticos literarios. De
qualquer forma, sempre cabe uma consulta a pessoas especiali-
zadas, como os mestres ou bibliotecarios.

Cinema. Em nosso tempo 0 cinema e urn poderoso fator
educativo, tanto para as crianl;as como para os adultos. Na Uniao



Sovi6tica todos os filmes sac realizados exclusivamente em esm-
dios estatais, e mesmo nao sendo uma obra amstica nao se torna
prejudicial a crianl;a. Em sua grande maioria servem de excelente
meio educativo. Entretanto, 0 cinema nao deve constituir urn
premio que se de a crianl;a de forma ilimitada e sem controle.

Em primeiro lugar, deve-se conhecer a real;aO da crianl;a
diante do cinema. Quando absorve apaixonadamente e se trans-
forma no principal objetivo de sua vida, fazendo com que ela se
esquel;a das outras obrigal;Oes e do trabalho escolar, estamos
diante de uma situal;aO inconveniente. A crianl;a quer ver todos
os filmes, gasta com isso todo 0 seu dinheiro e comel;a inclusive a
tira-lo as escondidas, em sua casa, para poder ir ao cinema.

Cornumente , tal entusiasmo traz consigo tambem outros
aspectos negativos. A crianl;a se acostuma ao prazer passivo, que
nao vai alem de uma simples impressao visual; limita-se a olhar,
suas impressoes artistic as sac superficiais, nao a tocam, nao Ihe
sugerem ideias e problemas. A utilidade destes espetaculos e
insignificante e freqiientemente sac prejudiciais. E urn assunto
que requer vigiHlnciaconstante.

Recomendamos que nao se permita que a crianl;a va ao
cinema mais de duas vezes por meso Ate os quatorze ou quinze
anos, convem que os pais ou os irmaos maiores os acompanhem.
Assim, alem de controlar sua conduta, sera proveitoso para os
objetivos da leitura coletiva que recomendamos antes. Cada filme
sera objeto de urn comentario breve na familia, fazendo com que
a crianl;a emita a sua opiniao e fale sobre suas impressoes agra-
daveis e desagradaveis e sobre as coisas que mais despertaram 0
seu interesse. Se os pais observarem que ela nao repara senao nos
elementos exteriores do filme - 0 aspecto secundario do argu-
mento, as aventuras dos herois -, e preciso sugerir-lhe os as-
pectos mais importantes e profundos, seja atraves de perguntas,
ou simplesmente emitindo a propria opiniao.

Dentro de urn certo criterio, convem que os pais escolham
os filmes, e para tanto nao sera dificil obter com antecedencia as
referencias necessarias. as filmes cujos temas oferecern dificul-
dades para a compreensao infantil devem ser evitados, do mesmo
modo os que podem provocar real;Oes inconvenientes por qual-
quer motivo. as temas de amor e de doenl;a tambem devem ser
evitados quando ela ainda nao tern idade suficiente para entende-
-los. E claro que, ao fazer a escolha, deve-se levar em consideral;aO
o estado da crianl;a, seu trabalho na escola e suas atitudes. A
proibil;aO ao cinema pode ser usada como Sanl;ao por uma con-
duta inconveniente ou por falta de cumprimento dos deveres

escolares. Mas, as vezes, 0 fato de assistir a urn born filme pode
contribuir para corrigir a crianl;a em relal;aOaos deveres escolares
e ao seu trabalho.

Teatro. Tudo 0 que foi dito sobre 0 cinema pode ser apli-
cado ao teatro tambem, com a diferenl;a de que, neste caso,
trata-se, com mais freqiiencia, de temas inacessiveis para a inte-
ligencia e sensibilidade infantis. Espetaculos como Otelo ou Ana
Karenina sac completamente inadequados para adolescentes.
Deve-se tambem proceder com muito cuidado em relal;aOa certos
bales. Essa e a razao por que se proibe a entrada em espetaculos
teatrais noturnos antes de determinada idade.

A escolha da pel;a teatral nao oferece dificuldades, porque
em muitas das nossas cidades existem salas especiais para crian-
l;as, com repertorios adequados. A ida a estes teatros e muito uti!.
A obra teatral exige atenl;aO seria e prolongada. Neste sentido 0

teatro difere do cinema. a fato de a obra ser representada com
intervalos exige do espectador maior atenl;ao para as particulari-
dades do tema e contribui para que seja feita uma analise mais
s6ria. Aida ao teatro constitui, em certa medida, urn aconteci-
mento na vida da crianl;a, circunstancia esta que os pais devem
aproveitar bem.

A obra teatral deve ser comentada na familia de forma mais
ampla que 0 filme.

Museus e exposi~Oes. Quase todas as nossas cidades pos-
suem museus ou galerias. as pais nao os visitam com muita
freqiiencia, quando, na verdade, trata-se de urn meio educativo
muito valioso. E uma atividade que exige da crianl;a uma pro-
funda atenl;aO; seu aspecto puramente recreativo e insignificante,
mas, por outro lado, mobiliza a atividade intelectual e emotiva
sugerindo id6ias e provocando sentimentos intensos e profundos.

Deve-se fazer com que as visitas aos museus nao se trans-
formem em observal;Oes superficiais, nipidas, como ja tivemos
oportunidade de falar anteriormente quando nos referimos ao
cinema. Por isso nunca se deve pretender ver urn museu grande
de uma s6 vez. A Galeria Tretiakov, por exemplo, exige varios
dias; 0 Museu da Revolul;aO,dois ou tres.

Outras formas de educa~o cultural. Nos nos referimos as
principais formas de educal;aO cultural, entre elas aquelas que 0

Estado organiza. Na realidade, os pais tern que inventar pouco
nesse sentido: basta que utilizem, da melbor forma possivel,
todos os bens culturais de nosso pais.

Se aproveitam de forma ampla 0 jornal, 0 livro, 0 cinema, 0

teatro, 0 museu, estarao propiciando muito a seus filhos no



campo do conhecimento e em materia de educa9ao do cara-
ter.

Entretanto, podem acrescentar mais. As form as de educa-
9ao cultural na familia sao mais variadas do que parecem a
primeira vista. Tomemos por exemplo uma saida em dia comum,
no inverno ou verao. 0 passeio pelos arredores da cidade, 0
contato com a natureza, com uma aldeia, com as pessoas, com
temas tao magnificos como a reconstru9ao, a constru9ao de ca-
sas, estradas e fabricas, sao todos motivos fecundos para apro-
veitar 0 dia de descanso. Entende-se que esses temas nao devem
ser transform ados em conferencias ou relatos interminaveis. Urn
passeio deve ser urn passeio, fundamentalmente urn descanso, e
nao se deve for9ar a aten9ao da crian9a e obriga-Ia a escutar
ensinamentos. Sua aten9ao se detem involuntariamente nas coi-
sas que ve, e algumas palavras que reforcem suas impressOes -
mesmo que sejam ditas em tom de goza9ao -, alguma narra9ao
que trace urn paralelo com 0 passado, urn relato humoristico,
tudo isso exerce imperceptivelmente influencia de grande valor
educativo.

o interesse pelo esporte deve ser estimulado, tomando-se
cuidado para que a crian9a nao se transforme simplesmente num
torcedor apaixonado de urn esporte ou de uma equipe. Se se
limita a participar com entusiasmo de todas as partidas de fute-
bol, conhece 0 nome de todos os jogadores e seus recordes, mas
nao participa de nenhum clube de cultura fisica, nao patina, nao
esquia, nao sabe em que consiste 0 voleibol, seu interesse pelo
esporte e pouco utH e talvez ate prejudicial. 0 mesmo ocorre
quando demonstra interesse pelo xadrez e nao 0 pratica. Do
ponto de vista educativo, interessa que a crian9a nao se limite so a
atra9ao que exerce 0 espetaculo esportivo, mas que se transforme
em esportista de fato, que pratique urn esporte. Isso se consegue
de forma mais eficiente quando os pais participam dessa ativi-
dade. E claro que isso nao e muito facil para os pais mais velhos,
mas os jovens tern a possibilidade de faze-Io, facilitando com isso
a inicia9ao e a pratica esportiva de seus filhos. Nesse sentido,
pode-se afirmar que os pais ja demonstram uma certa inclina9ao
pelo esporte, mas 0 mesmo nao acontece com as maes, nao
obstante 0 grande beneficio que sua pratica traz as maes jovens.
Do mesmo modo, pode-se afirmar que nossas meninas sao menos
esportistas que os meninos e e por isso que ha necessidade de
orientar cada vez mais a mulher para 0 esporte.

Alem das atividades expostas, certas formas de educa9ao
cultural podem ser praticadas no meio familiar, como a prepa-

ra9ao de espetaculos domestic os, a confec9ao de .um mural,. ~e
uma agenda diaria, a correspondencia com os amlgos, a partlcl-
pa9ao dos filhos em campanhas politicas, na ~rruma9ao ~a casa,
organiza9ao de grupos infantis, de encontros, jogos, passelOs, etc.

Em todos os aspectos da forma9ao cultural da familia,
tanto 0 conteudo como a forma devem ser levados em conside-
ra9ao. Em cada tarefa procurar-se-a conseguir a maior atividade;
nao basta desenvolver apenas a capacidade de ver, de escutar,
mas tambem a vontade, a aspira9ao de vencer, a capacidade de
superar obstaculos, 0 desejo de atrair os companheiros e as
crian9as menores. Por outro lado, dentro do limite desse metodo
ativo, a atitude da crian9a para com os companheiros deve ser
atenciosa e modesta, evitando qualquer ostenta9ao ou orgulho.

Pode acontecer que 0 primeiro exito num trabalho pro-
voque na crian9a uma supervaloriza9ao de seus esfor90s, desdem
pelos outros, 0 costume dos triunfos rapidos, que, no futuro,
pode transformar-se em incapacidade para superar as dificul-
dades maiores. Por conseguinte, e sempre util que os pais tracem
para a crian9a urn plano para 0 futuro proximo e fa9am com que
ela se interesse pela sua realiza9ao, a qual sera vigiada constan-
temente de forma discreta. Esse plano pode compreender os
diferentes aspectos da forma9ao cultural a que estamos nos refe-
rindo.

Nas diferentes atividades da forma9ao cultural convem evi-
tar, particularmente, que 0 interesse pela simples ~istra9ao, pelo
passatempo, nao comece a predominar na crian9a. E claro que ca-
da inicia9ao cultural deveproporcionar-Ihe urn prazer, mas 0 eX.ito
sera efetivo caso se consiga combinar esse prazer com 0 malOr
proveito educativo possivel. Isso requer uma inventiva que esta
dentro das possibilidades da maioria dos pais, desta forma e
preciso que meditem a respeito de tudo 0 que falamos.

Muitos elementos interessantes e divertidos para a crian9a
podem ser introduzidos ate na leitura de jornais. Pode-se sugerir-
-lhe por exemplo, que reuna recortes sobre determinados temas;
ensina-la como se faz urn mapa domestico com a demarca9ao de
seus limites. Mais tarde poderao ser confeccionados albuns e
cole90es de recortes de jornais e desenhos de revistas referentes a
determinados temas.

Valendo-se de diferentes metodos, 0 trabalho cultural na
familia pode tornar-se muito interessante e valioso, do ponto de
vista educativo. Mas e sempre necessario que em todo tema
cultural, em qualquer questao, pais e filhos lembrem-se do povo
sovietico e de nossa constru9ao socialista. A atividade cultural



d~ve orientar-se. constantemente para a atividade politica. A
cnan<;a deve sentlr-se cada vez mais cidada de nosso pais, conhe-
cer as fa<;an~as de seus herois, saber quem sao seus inimigos, e
saber, tambem, a quem deve consagrar sua vida cultural cons-
ciente.

A educa<;ao sexual e considerada urn dos mais dificeis
problemas pedagogicos. Na realidade, nenhuma questao foi tilo
confundida e objeto de tantas opiniOes erroneas. Entretanto, na
pratica nao e tao dificil, e em muitas familias ela e resolvida de
maneira simples, sem vacila<;oes angustiantes. Torna-se dificil
quando e enfocada separadamente, desvinculada do conjunto dos
outros problemas educativos, quando se the atribui importancia
excessiva.

A educa<;aosexual nao oferece dificuldades quando os pais
tern urn conceito definido de seus objetivos e sabem, portanto, ver
com clareza a forma de consegui-Ios.

Ao atingir determinada idade, todo ser humano tern vida
sexual. E urn aspecto comurn na maioria dos seres vivos.

A vida sexual do homem difere substancialmente da do
animal e e nessa diferen<;a que se fundamenta 0 objetivo da
educa<;aosexual. 0 animal sente a necessidade da vida sexual na
medida em que ela tende a procria<;ao, e praticamente nao e
suscetlvel de corrup<;ao.

o homem, ao contrario, busca 0 prazer sexual independen-
temente do desejo de procria<;ao, tendencia que costurna adquirir
formas muito desordenadas e moralmente reprovaveis, 0 que
provoca prejuizo para si mesmo e para os outros. 0 homem
percorreu urn longo caminho no decorrer da historia, evoluindo
nao so como tipo zoologico mas tambem como ser social. Durante
esse processo foram elaborados ideais humanos sobre muitos
aspectos da moral, entre eles os relativos as rela<;Oessexuais. Na
sociedade classista, esses ideais sao violados em favor das classes
governantes. Essas viola<;Oessao observadas na estrutura da fami-
lia, na situa<;aoda mulher e na autpridade despotica do homem.
Em alguns paises existe urn verdadeiro contrato de compra e
venda de mulheres; conhecemos muitas formas historicas da
poligamia em que a mulher era considerada apenas urn objeto de
prazer para 0 homem; existe 0 fenomeno degradante da prosti-
tui<;ao, em que 0 homem compra temporariamente a caricia
feminina; conhecemos, enfim, os limites coercitivos da familia,



que obrigam 0 homem e a mulher a viverem juntos, mesmo
contra a sua vontade.

A Revolu~ao Socialista de Outubro acabou com esses vicios
disformes da sociedade classista. Oestruiu as amarras da convi-
vencia for~ada e liberou a mulher de muitas situa~oes humi-
lhantes que 0 homem the infligia.

So depois da Revolu~ao de Outubro a vida sexual humana
se aproxima dos ideais que desde ha muito sonhava a huma-
nidade. Nao faltou quem interpretasse mal essa nova liberdade,
acreditando que a vida sexual possa consistir numa mudan~a
desordenada de pares conjugais, no chamado "amor livre". Nu-
ma sociedade bem organizada, socialista, tal pratica da vida
sexual conduz necessariamente a uma simplicidade de rela~Oes,
indigna do homem, a vulgaridade, a vivencias penosas, a des-
gra~as, a destrui~ao da familia e a orfandade das crian~as.

Em sua vida sexual - 0 mesmo que ocorre em outros
aspectos -,0 homem nao deve esquecer-se de que e urn membro
da sociedade, cidadao de seu pais e participante da constru~ao
socialista. Por isso, em todas as suas atitudes - tanto em re-
la~ao a mulher como ao homem - nao deve esquecer-se das
exigencias da moral comunista, que sustenta sempre os interesses
de toda a sociedade e exige de cada cidadao 0 cumprimento de
norm as definidas tambem no campo sexual. A educa~ao das
crian~as dar-se-a de modo que a sua conduta, no futuro, nao esteja
em discordancia com semelhante moral.

Que exige a moral comunista em rela~ao a vida sexual?
Exige que a vida sexual de cada homem e de cada mulher esteja
em constante harmonia com as duas expressOesmais importantes
da vida humana: a familia eo amor. Considera normal e moral-
mente justificada somente a vida sexual baseada no amor reci-
proco e que se manifesta no casamento, ou seja, na uniao civil
publica e aberta do homem e da mulher, e cujos objetivos sao a
felicidade humana e a procria~ao e educa~ao dos filhos.

Oai surgem claramente os objetivos da educa~ao sexual: a
forma~ao espiritual da crian~a de modo que, no futuro, ela consi-
dere 0 amor urn sentimento profundo e serio, e que 0 realize procu-
rando a sua felicidade e prazer dentro do ambiente familiar.

Conseqiientemente, ao considerar a educa~ao do futuro
sentimento sexual de nosso filho, devemos, apropriadamente,
referir-nos a sua forma~ao emocional em rela~ao ao amor e a sua
educa~ao como futuro homem de familia. Focalizada sob qual-
quer outro ponto de vista, a educa~ao sexual sera prejudicial e
anti-social. Todo pai deve ter urn conceito claro - e formular a si

proprio 0 seguinte proposito - de que 0 futuro cidadao que esta
sendo educado somente podera atingir a felicidade atraves do
amor familiar, unica forma de se procurar tambem as alegrias da
vida sexual. Se nao se colocam esses objetivos, ou nao se consegue
realiza-Ios, os filhos se mostrarao desorientados na vida sexual,
sofrerao toda especie de dramas e sofrimentos, e sua vida sera urn
mau exemplo e prejudicial para a sociedade.

A educa~ao sexual correta - da mesma forma que qual-
quer outro aspecto da forma~ao do carater - e fundamental-
mente conseqiiencia de uma boa organiza~ao familiar, atraves da
qual 0 pai sabe orientar de forma construtiva - passo a passo,
permanentemente - 0 desenvolvimento de urn autentico homem
sovietico.

Os fatores decisivos em materia de amor e de vida familiar
estao constituidos pela personalidade moral e polltica do indi-
viduo, seu desenvolvimento geral, sua capacidade de trabalho,
honestidade, atitudes, sua lealdade ao pais e 0 amor a sociedade.
Conseqiientemente, pode-se afirmar que a vida sexual do futuro
homem se educa sempre, a cada momento, inclusive quando
os pais ou os educadores nao pensam nela. 0 velho proverbio "A
pregui~a e a mae de todos os vicios" reflete muito bem essa lei
geral. Mas os vicios tern mais de uma mae; nao so a pregui~a,
mas qualquer desvio da conduta social leva inevitavelmente a
uma conduta viciosa na sociedade e a uma vida sexual desor-
denada.

Por isso, 0 importante em materia de educa~ao sexual e 0

conjunto do trabalho educativo, a totalidade de seus aspectos e
nao alguns procedimentos isolados considerados especiais.

Quando se incute na crian~a a honestidade, a sinceridade,
a retidao, 0 costume pela limpeza, a verdade, 0 respeito para com
os outros, 0 amor a patria, e a lealdade para com as ideias da
revolu~ao socialista, quando se capacita a crian~a para 0 tra-
balbo, ao mesmo tempo se desenvolve tambem a sua educa~ao
sexual. Oentre todos esses fatores educativos, alguns tern uma
rela~ao mais direta com a educa~ao sexual, mas todos, tornados
em seu conjunto, determinam em grande escala 0 exito da edu-
ca~ao dos futuros conjuges.

Ha quem acredite na existencia de metodos e procedimen-
tos especiais para a educa~ao sexual e deposita grandes esperan-
~as neles, pensando que sao a expressao mais sabia da pedagogia.

Em tudo isso e necessario proceder com muita cautela e
submeter tais opinioes a urn exame cuidadoso, porque costumam
conter muitas orienta~Oeserroneas.



A preocupacyao com a educacyao sexual e muito antiga.
Muita gente pensava que a esfera sexual e 0 que existe de mais
importante e decisivo na constituicyaofisica do homem e que toda
sua conduta depende do fator sexual. Os partidarios dessas teses
"teoricas" empenhavam-se em demonstrar que toda a educacyao
de um jovem, ou de uma jovem, e na essencia uma educacyao
sexual.

Muitas dessas "teorias" ficaram sepultadas nos livros sem
chegar a massa de leitores, mas algumas foram amplamente
divulgadas e provocaram opinioes prejudiciais e perigosas.

Seu objetivo principal consistia em que a criancya fosse
preparada de forma racional para a educacyaosexual, que nao
visse nela nada de secreto, nada de "vergonhoso". Com essa
finalidade procuravam 0 quanto antes iniciar a criancyaem todos
os seus misterios, explicar-Ihe 0 processo de procriacyao. Viam
com verdadeiro terror os "simplorios" que enganam as criancyas
com fabulas de cegonhas e outros presumiveis culpados da pro-
criacyao. Ao faze-Io, partiam da premissa seguinte: se tudo e
contado e explicado a criancya, se tudo 0 que for vergonhoso
dentro da sua concepcyaosobre 0 amor sexual e eliminado, entao se
conseguira uma educacyaosexual correta.

E preciso encarar com muito cuidado semelhantes opinioes.
Os problemas da educacyao sexual devem ser enfocados com
muita calma, sem raciocinios ambiguos. E verdade que a criancya
pergunta com freqiiencia de onde vem as criancyas.Mas isso nao
basta para justificar a suposta necessidade de explicar-Ihe tudo
na primeira infancia. A ignorancia da criancya nao se limita
somente a esta questao. Ha muitas outras coisas em diferentes
aspectos da vida que ela ignora, e, no entanto, nao nos apres-
samos em sobrecarrega-Ia prematuramente com conhecimentos
que ainda nao tem condicyOespara adquirir.

Nao explicamos a uma criancyade tres anos a causa do calor
ou do frio, ou por que se alonga ou se encurta 0 dia. Do mesmo
modo, nao the explicamos aos sete anos a estrutura de um motor
de aeroplano, embora ela se interesse em saber. Todo conheci-
mento chega a seu tempo e nao existe nenhum perigo em res-
ponder-Ihe: "Voce ainda e muito pequeno, quando for maior,
voce sabera .••

Por outro lado, e necessario alertar que na criancya nao
existe, e nao pode existir, nenhum interesse especial pelos pro-
blemas sexuais. Esse interesse aparece de forma autentica so-
mente na puberdade, mas, ja nesse periodo, nao existe comu-
mente para ela nada misterioso nesse sentido.

Por conseguinte, nao ha uma necessidade premente em
descobrir 0 "misterio" da procriacyaopor causa de uma pergunta
casual. Sao manifestacyOesque nao contem ainda nenhuma curio-
sidade sexual especial, e 0 fato de que nao se descubra 0 "mis-
terio" nao provoca nenhum sofrimento. Pode-se fugir da resposta
com uma brincadeira ou um sorriso, e assim a criancyase esque-
cera da pergunta e se ocupara de outra coisa. Mas se se conversa
com ela sobre detalhes mais intimos das relacyOesentre homem e
mulher, sua curiosidade pelo problema sexual sera despertada e
sera preciso depois conter sua imaginacyaoprematuramente acor-
dada. 0 conhecimento que se pode comunicar-lhe nao the e
necessario nem util, mas, ao contrario, 0 jogo da imaginacylloque
foi despertado pode ser 0 comecyode vivencias sexuais prema-
turas.

Nllo se deve temer que a criancya conhecya0 segredo da
procriacylloatraves de seus companheiros e amigas e mantenha 0

seu conhecimento escondido. Muitos aspectos da vida fazem
parte de uma zona intima, reservada, que nllo deve ser comparti-
lhada com os outros e exibida para a sociedade, e a criancyadeve
saber disso. Somente quando ja se formou nela essa atitude em
relacylloa vida intima, quando ja aprendeu 0 costume do silencio
sabio a respeito de certas coisas, sera 0 momento de falar com ela
sobre a vida sexual. Essas conversas devem ser estritamente reser-
vadas, de pai para filho, ou de mlle para filha. Serao uteis porque
corresponderllo ao despertar natural da vida sexual do jovem, e
nao serllo prejudiciais porque pai e filhos estarao de acordo visto
tratar-se de um tema tao importante, cuja analise e necessaria
por varias razOes e conduz a uma utilidade efetiva, embora se
trate de uma questao intima. Essas conversas devem referir-se a
problemas de higiene sexual e particularmente da moral sexual.

Ao reconhecer a necessidade dessas conversas no periodo
da puberdade, nao se deve superestimar sua importancia. Fa-
lando com propriedade, seria melhor se fossem tidas com 0

medico ou programadas na escola. E sempre preferivel que entre
pais e filhos exista um c1ima de delicadeza e de pudor, que pode
ser alterado com conversas muito franc as sobre temas tllo dificeis.

Existem outros motivos que contestam as conversas prema-
turas com as criancyassobre questOes sexuais; podem conduzi-Ias
a um enfoque grosseiramente realista do problema e desenvolver
o cinismo com que, as vezes, os adultos contam banalmente uns
para os outros suas vivencias sexuais mais intimas.

Comumente essas conversas colocam 0 problema dentro da
concepcyllofisiologica mais estreita e nllo 0 dignificam com os



temas do amor, que enaltece e torna socialmente mais valiosa a
atitude do homem para com a mulher.

Queira-se ou nao, essas conversas serao apenas de carater
fisiol6gico, porque nao ha outra maneira de explicar a uma
crianc;a que as relac;Oessexuais sao justificadas pelo amor, quan-
do nao se tern nenhum conceito do amor.

Quando se conversa com os filhos sobre 0 problema no
momento adequado, ja e possivel coloca-Io no terreno do amor e
incutir neles 0 devido respeito por todas essas questOes, tendo
como base 0 sentimento civico, estetico e humano. Nossos jovens
de ambos os sexos se familiarizam com os temas do amor atraves
da literatura sem disfarce, do ambiente em que vive e de sua
experiencia social. Esses conhecimentos devem servir de base aos
pais na sua ac;aoeducativa.

A educac;ao sexual consiste precisamente na educac;ao do
amor - 0 sentimento maior e mais profundo -, identificado
com as aspirac;oese esperanc;as e com toda a vida. Essa educac;ao
deve desenvolver-se sem analises muito realistas - de certo modo
cinicas - dos aspectos puramente fisiol6gicos.

Como se desenvolve essa educac;ao? Neste campo 0 prin-
cipal fator e 0 exemplo. Urn amor autentico entre os pais, seu
respeito mutuo, os cuidados que urn tern pelo outro, as expressOes
de ternura e carinho admissiveis abertamente, se acontecem na
vista dos filhos desde seus primeiros anos, servem de meio educa-
tivo bastante eficaz, chamam necessariamente a atenc;ao das
crianc;as para urn tipo de relacionamento muito serio e belo, 0
relacionamento entre 0 homem e a mulher.

o segundo fator consiste na educac;ao mais abrangente do
sentimento de amor. Se a crianc;a nao aprendeu a querer seus pais
e irmaos, sua escola, sua patria; se em seu carater se arraigaram
principios de urn egoismo grosseiro, e muito dificil acreditar que
quando adulto seja capaz de amar honestamente a mulher que
escolher. Comumente, tais hornens caracterizam-se por intensos
impulsos sexuais, mas nao respeitam a mulher que os atrai e
menosprezam seus sentimentos, que nao despertam neles 0 me-
nor interesse. Por isso mudam com facilidade seus afetos e nao
estao longe da corrupc;ao vulgar. Naturalmente, nao e urn feno-
meno exclusivo dos homens, acontece tambem entre as mulheres.

o amor sem sexo, a amizade, a experiencia do "amor-
-amizade" vivida na infancia, a experiencia de afetos duradouros
por pessoas diferentes, 0 amor a patria, sao todos sentimentos
que, bem educados desde a primeira infancia, constituem 0 me-
lhor metodo para formar a futura atitude para com a mulher

amiga, uma atitude que tenha urn valor social elevado. Se nao se
consegue transmitir n090es de urn relacionamento bem estru-
turado, sera muito dificil disciplinar e dominar a esfera sexual.

Por isso aconselhamos aos pais que dediquem muita aten-
c;aoao problema dos sentimentos da crianc;a para com os outros e
para com a sociedade. Deve-se induzi-Ia a ter amigos (os pais, os
irmaos, os companheiros), que suas relac;Oescom eles nao sejam
desastrosas e egoistas e que os interesses dos amigos nao lhe
sejam indiferentes.

Convem despertar 0 quanto antes 0 interesse da crianC;apor
sua cidade ou bairro, pela fabrica em que trabalha seu pai, ~
tambem por todo 0 nosso pais, sua hist6ria e seus fundadores. ~
claro que isso nao se conseguira simplesmente com conversas. E
preciso que a crianc;a veja muitas coisas, pense e experimente
vivencias interessantes. 0 cinema, 0 teatro e a literatura sao
meios muito adequados para se alcanc;ar esses objetivos.

Uma educac;ao como a descrita tambem sera positiva no
sentido sexual. Criara as condic;Oes de carater e os trac;os de
personalidade pr6prios do homem coletivista, que se conduzira
com moralidade tambem no que diz respeito ao sexo.

o regime familiar correto tambem girara nesse mesmo
sentido. Aquele que se acostumou a ordem desde a primeira
infancia sem ter passado por experiencias desordenadas e irres-
ponsaveis, no futuro, comportar-se-a de maneira identica nas
suas relaC;Oescom pessoas de outro sexo.

Urn regime correto influi de forma benefica na educac;ao
sexual tambem por outros motivos. A experiencia desordenada
neste sentido comec;a em muitos casos com encontros casuais
de m090s e meninas, encontros esses provocados pelo 6cio, pelo
aborrecimento, por urn desocupac;ao descontrolada. Os pais
devem saber com quem se encontra seu filho equal 0 seu obje-
tivo. Finalmente, urn regime correto contribui simples mente
para urn maior equilibrio fisico da crianc;a, equilibrio que evita
urn despertar precoce das vivencias sexuais. Deitar-se e levantar-se
na hora certa, nao ficar deitado na cama sem necessidade, sao fa-
tores que contribuem para uma boa formac;ao moral e portanto
para uma moderac;aosexual.

Outro fator positivo na educac;ao que estamos considerando
e 0 fato de a crianc;a ter tarefas e preocupaC;Oesadequadas a sua
idade e as suas possibilidades. Ja falamos disso em outras oportu-
nidades, mas trata-se de uma questao que tern tambem impor-
tancia para a educac;ao sexual.



Urn certo cansa~o normal e agradavel ao anoitecer e a ideia
dos trabalhos e obriga~Oes do dia seguinte sllo fatores que criam
uma base valiosa para 0 curso normal da imagina~llo e para uma
distribui~llo apropriada das energias da crian~a durante 0 dia.

Em tais condi~Oes, nllo aparecem na crian~a nem tenden-
cias fisicas nem psiquicas decorrentes de vadiagem ociosa, de urn
excessivojogo de imagina~llo e de encontros e impressOes casuais.

As crian~as que tern na primeira infancia urn ambiente
propicio a urn regime correto e preciso, cornumente adquirem
simpatia por esse regime, habituam-se com ele e adquirem n~Oes
sobre como proceder com os outros.

o esporte tambem e parte de uma educa~llo ampla, correta,
que tern seus reflexos, inevitavelmente, no campo sexual. As
pniticas esportivas bem organizadas, especialmente a patina~llo,
o esqui, 0 remo, a ginastica regular, trazem grande proveito, cuja
evidencia nllo requer demonstra~Oes.

Todas essas medidas educativas nllo parecem ter rela~llo
direta com os fins da educa~llo sexual, mas conduzem a eles
porque contribuem de forma muito eficaz para a educa~llo do
carater e integram a experiencia fisica e psiquica dajuventude. Sllo
portanto recursos muito eficientes para a educa~llo sexual.

Quando esses metodos e principios sllo aplicados pela fami-
lia, a influencia direta dos pais sobre a juventude, atraves de
conversas, torna-se mais facil e efetiva. Ao contrario, se tais
condi~oes nllo existem, se nllo se educam os sentimentos de soli-
dariedade para corn os outros e para com a coletividade, se nllo se
organiza 0 regime e 0 esporte, nllo havera conversas proveitosas
por mais engenhosas e oportunas que sejam.

Essas conversas devem surgir ern conseqiiencia de urn caso
concreto. Nunca devem ser realizadas adiantadamente, a titulo
de preven~llo, quando a conduta da crian~a nllo da motivo para
isso. Mas, ao mesmo tempo, 0 menor desvio da norma deve ser
observado firmemente a firn de se evitar omissOes inconvenientes
e para que, de repente, nllo se esteja diante de urn fato consu-
mado.

Podemos considerar motivos adequados para tais conversas
os seguintes: as expressOes ou conversas cinicas, 0 excessivo inte-
resse pelos escandalos familiares alheios, a atitude suspeita e
desonesta para com os casais de namorados, a amizade rutil com
as meninas, motivada de forma visivel pelo simples interesse
sexual, a falta de respeito para com a mulher, a inclina~llo
excessiva pelos enfeites, a vaidade precoce, 0 interesse pelos livros
que tratam com crueza das rela~Oessexuais.

Numa idade mais avan~ada, essas conversas podem ana-
lisar 0 problema ja com mais amplitude, e remeter a solu~Oes
concretas e positivas alem de utilizar os mais diferentes exemplos
de outrosjovens.

Tratando-se de rapazes e meninas muito jovens, tais con-
versas serllo breves, e deve-se apelar, as vezes diretamente, a
reprova~llo ou a proibi~llo, exigindo uma conduta dentro dos
principios corretos.

Mais \lteis ainda sllo as referencias a diferentes casos de
problemas sexuais ocorridos no ambiente e que provocam senti-
mento de repulsa e de franca condena~llo. Dessa forma e util
manifestar que se espera dos filhos outro tipo de conduta, com
tanta certeza que nem se precis a falar disso. Em semelhantes
ocasiOes,nllo se deve dizer: "Nllo procedam nunc a desta forma, e
mau"; convem usar uma expressllo como: "Sei que voce nllo
procedera dessa forma. Voce nllo e assim."
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