
«Em um mundo marcado pela diversidade dos povos 
e pela variedade das culturas, caminhar  juntos é 
fundamental para dar credibilidade e eficácia às 

iniciativas de solidariedade, de integração, de promoção 
da justiça e mostrar em que consiste uma cultura do 

encontro e da gratuidade».
(Documento Final, Os jovens, a fé e o discernimento vocacional, I, 126)
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Leituras, aprofundamentos, 
vídeos, entrevistas e a 
possibilidade de contribuir e 
enriquecer o diálogo com novas 
reflexões.

#comosjovens
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Maria Helena Moreira, FMA
mhmoreira@cgfma.org

O Segundo número da Revista DMA leva uma rica contribuição sobre a rea-
lidade do  diálogo inter-geracional. No empenho de dialogar #comosjovens, 
dando ênfase aos verbos escutar, dialogar, escolher, cuidar, queremos promo-
ver a cultura do diálogo.
A sabedoria permanece em cada idade. Esta certeza nos leva a viver em estado 
de acolhida, de reciprocidade e aproximação, de hospitalidade evangélica que não 
conhece barreiras de nenhuma natureza em relação ao outro. Todos somos partes 
vivas da comunidade-mundo, da comunidade-família, da comunidade-escola e 
comunidade-paróquia.
No diálogo inter-geracional cria-se uma rede de relações que consolida ainda 
mais o valor e o sentido da comunidade como espaço de crescimento humano 
e espiritual em direção da estatura de Cristo. Isto lembra o acompanhamento 
dos discípulos de Jesus, conferindo ao diálogo o status de percurso interior, 
porque se dá a supremacia ao Espírito de Deus que abre às suas surpresas. 
Como se lê na ET 88: “O Evangelho nos convida a correr o risco do encontro 
com o rosto do outro, com a sua presença física que interpela, com a sua dor e as 
suas solicitações, com a sua alegria contagiante em um constante corpo a corpo”, 
acolhendo a diversidade de pensamento, de idade, de proveniência, de visão e de 
cultura. 
D. Bosco e Madre Mazzarello deixaram-nos um carisma de santidade e traçar-
am um caminho sinodal com os jovens, tecendo diálogos inter-geracionais, o 
que tornou possível um presente e um futuro profético para a Congregação Sa-
lesiana. Dos infinitos diálogos com os jovens, na sua cotidianidade, ensinavam 
o discernimento como um estilo de vida. O diálogo inter-geracional requer a 
humildade e a gratidão para aprender do outro, para colher a essência de cada 
pessoa, para doar o melhor de si e para procurar a vontade de Deus para cada 
um. Aqui se revela a fecundidade do Sistema Preventivo.
O Instrumentum Laboris (nn. 14, 15) – os jovens, a fé e o discernimento voca-
cional – sublinha  a importância de um diálogo inter-geracional fundado so-
bre  a maturidade pessoal, sobre os valores da acolhida, da amizade, do apoio 
recíproco e do acompanhamento ao discernimento vocacional. Os jovens têm 
declarado a sua alegria por terem sido considerados interlocutores na expe-
riência sinodal: “Foi entusiasmante sentir-nos levados a sério e sentimos que 
o diálogo entre a Igreja jovem e aquela adulta é um processo de escuta vital e 
fecundo” (RP 15). LA escuta é condição essencial da vida; é o ar que nos permite 
conhecer a realidade do outro e os eventos mais em profundidade. Isto é o 
tempo-espaço para maturar a realidade e ser fecundos no hoje.

#comosjovens, ““sem cansar-nos nunca de escolher a fraternidade, olhando a 
grandeza sagrada do próximo” (EG 92) e tornando-nos seus companheiros de 
viagem.

Editorial

Em Diálogo
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  Dialogar… para interpretar
Dossiê

De community às comunidades. Somos membros uns dos outros (Ef 4,25), é o tema escolhi-
do pelo Papa Francisco para celebrar a 53ª. Jornada mundial das Comunicações So-

ciais que se celebra a 2 de junho de 2019. É necessário recuperar a dimensão da re-
alidade sem filtros,  em que, ao centro, esteja a pessoa com os seus laços humanos 
verdadeiros e autênticos. É fundamental restituir à comunicação uma perspectiva 
ampla, fundamentada na pessoa, valorizando a interação entendida sempre como 
diálogo e como oportunidade do encontro com o outro.

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org 
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 A arte do diálogo e a verdadeira revolução
“Se existe uma palavra que devemos repetir até cansar-nos é esta: diálogo. Somos 
convidados a promover uma cultura do diálogo procurando com todo meio abrir 
instâncias, para que isto seja possível e nos permita reconstruir o contexto social”.

A cultura do diálogo implica um autêntico aprendizado, uma ascese que nos 
ajude a reconhecer o outro como um interlocutor válido; que nos permita 

olhar o outro, o diferente, pertencente a uma outra cultura e país, como 
um sujeito, considerado e apreciado, a ser escutado. É urgente para 

nós hoje envolver todos os atores sociais em promover “uma cultura 
que privilegia o diálogo como forma de encontro” que leve adian-

te a busca de consenso e de acordos, para uma sociedade justa, 
capaz de memória e sem exclusões. “A paz será duradoura na 
medida em que preparamos os jovens com as armas do diálogo, 
ensinemos-lhe a boa batalha do encontro e da negociação. So-
mente assim poderemos deixar em herança uma cultura que 
saiba discernir estratégias não de morte mas de vida, não de 
exclusão mas de integração”(Papa Francisco).

  A alegria do diálogo
Deus não escuta somente quando falamos a Ele, nos 
escuta sempre, também quando dialogamos com os 
outros, porque também Ele é um interlocutor deste 
diálogo. Quando os nossos diálogos com os outros 
“agradam a Deus” então se experimenta a alegria do 
diálogo. Se somente se pensa, e até que não se fala, 
permanece-se completamente estranhos um ao ou-
tro, mesmo se se está vizinho fisicamente, porque não 
existe. É a troca de palavra que permite o encontro: 

não falo di ti sem ti, não sou eu a definir-te, mas és tu. 

A força do diálogo
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Ambos são cheios de experiências e de expectativas. 
“Os jovens são projetados para o futuro e enfrentam a vida com energia 
e dinamismo. Porém [...] talvez tendem a dar pouca 
atenção à memória do passado do qual provêm, em 
particular dos tantos dons a eles transmitidos pelos 
pais, pelos avós, da bagagem cultural da sociedade 
em que vivem. Ajudar os jovens a descobrir a rique-
za viva do passado, fazendo dele memória e servin-
do-se dele para as próprias escolhas e possibilidades, 
é um verdadeiro ato de amor nesse confronto em 
vista do seu crescimento e das escolhas que são cha-
mados a realizar” (cf.Exortação Apostólica Pos-sinodal, Christus Vivit.VI,187). 

 Um diálogo entre gerações chamado Comunhão
Na Exortação Apostólica Vita consecrata é evidenciado 

que ““os anciãos, na Igreja e nas comunidades, são 
considerados transmissores de valores e de carismas e 
acompanhadores das novas gerações” (nn. 43, 66). 

Isto exprime claramente o significado da Vida 
Consagrada no contexto do encontro e do 
diálogo entre gerações diversas. A VC é, por 

sua natureza e vocação, espaço teologal  e 

Nesta troca de palavras se experimenta a alegria do 
diálogo, uma experiência profundíssima, que vai 
até às raízes do ser humano. No diálogo se desco-
brem não somente elementos de verdade nas  po-
sições dos outros, mas se percebe 
que em uma “dialética de autênt-
ica sabedoria” se pode repensar 
a própria verdade, pode-se dizer 
novamente de um outro modo. E 
é nesta dinâmica virtuosa que se 
descobre a alegria do diálogo. As 
palavras com freqüência podem 
ferir como uma espada, podem 
destruir as relações ao invés de 
criá-las. Dar a palavra ao outro, 
querer escutá-lo antes de falar, é 
o modo por excelência para di-
rigir-se ao outro, é o único modo que temos para 
resolver pacificamente os conflitos. Deus não nos 
deu outra arma, a  não ser a palavra. Eis a razão 
profunda pela qual a boa praxi do diálogo é fonte 
de alegria.

 Um diálogo entre gerações chamado Vida
“A Igreja se faz palavra; a Igreja se faz mensagem; 
a Igreja se faz colóquio” (Ecclesiam suam, n. 67). Em 
um mundo caracterizado pela diversidade dos po-
vos e da variedade das culturas, “caminhar juntos” 
é fundamental para dar credibilidade e eficácia às 
iniciativas de solidariedade, de integração, de pro-
moção dos direitos e da justiça, mostrando em que 
consista uma cultura do encontro e da gratuidade.
São mesmo os jovens, que vivendo cotidianamente 
em contato com os seus contemporâneos de outras 
religiões, convicções e culturas, que estimulam toda 
a comunidade a viver o diálogo inter-geracional. Isto 
requer a coragem no falar e a humildade no ouvir.
Papa Francisco diz que a idade não conta para 
entender o coração e, sobretudo o coração 
dos jovens, porque «O jovem vai com dois 
pés como os adultos, mas a diferença dos 
adultos que lhes estão paralelos, têm sem-
pre um diante do outro, pronto para 
partir, para fugir. Sempre lançado 
adiante». E imagina a vida assim, 
como um diálogo contínuo e 
fecundo entre as gerações: 

«Jovens e adultos devem falar-se e devem fazê-lo 
com sempre mais freqüência: isto é muito urgente! 
E devem ser os idosos tanto quanto os jovens a to-
mar a iniciativa. Existe uma passagem a Bíblia (Jl 

3, 1) cque diz: “Os vossos anciãos 
terão sonhos, os vossos jovens 
terão visões”». 
Na sua visão de diálogo entre 
gerações, o Papa convida os jo-
vens a procurar os laços com os  
avós, não porque vivem a fé com 
maior convicção, mas a partir 
dos descartes ( jovens e anciãos) 
para “tirar de dentro” nesta re-
lação, os adultos, convidando-os 
a não sentir-se dispensados  do 
confronto com o passado e da ur-

gência do futuro. 

Educar à abertura 
respeitosa e ao diálogo 

sincero com o outro, 
reconhecendo-lhe os 

direitos e as liberdades 
fundamentais, constitui 
o melhor caminho para 
edificar juntos o futuro, 
para ser construtores de 

uma civilização do amor.

“Somente se os nossos 
avós tiverem a coragem de 
sonhar e os nossos jovens 
de profetizar grandes 
coisas, a nossa sociedade 
irá adiante” 
Papa Francisco
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humano do intercâmbio voltado ao crescimento 
recíproco dos sujeitos humanos; da condivisão e 
do envolvimento na missão comum das identi-
dades e carismas mais diversos; das expressões, 
experimentações de uma convivência construtiva 
de pessoas com tarefas, papéis, capacidades e sen-
sibilidades diversas; da oração feita em comum, 
como contribuição significativa à unidade e à co-
munhão; da acolhida e dos bons climas relacionais 
como condição para cumprir escolhas positivas e 
decisivas superando limites, cansaços e desilusões. 
Vivendo cotidianamente estes empenhos, a VC te-
stemunha à Igreja e a toda a humanidade os modos 
com os quais se podem transformar em um válido 
caminho de crescimento comum as inevitáveis 
crises e dificuldades geracionais, multiculturais e 
multiéticas. Diante do seu pluralismo, as comuni-
dades religiosas buscam no patrimônio do Institu-
to e do carisma  construir verdadeiros laboratórios 
de comunhão, de encontro e diálogo multicultural 
e inter-geracional. A experiência pluri-geracional e 
o testemunho em construir relações de reciproci-
dade e respeito, de estilo dialógico, de subsidiarie-
dade e corresponsabilidade, de colaboração e flexi-
bilidade, de disponibilidade à mudança e aceitação 
da diversidade, torna-se uma riqueza sempre mais 
essencial para a Igreja e a humanidade.

 Um diálogo entre gerações 
 chamado Companhia
Os adultos com freqüência transmitem aos jovens 
aquilo que consideram importante para a sua vida. 
Hoje, porem, existe uma demanda de liberdade nos 
jovens que, tantas vezes se desencontra com a fadiga 
dos adultos: o diálogo tem necessidade de tempo. E 
este existe sempre menos. “O ponto problemático 
é então a liquidação da idade adulta, que é a ver-
dadeira figura do universo cultural ocidental. Não 
nos faltam somente adultos na fé. Faltam-nos “tout 
court “(simplesmente) adultos.”  Hoje entre jovens 
e adultos não existe um verdadeiro e próprio con-
flito geracional, mas uma “recíproca estranheza”: 
“os adultos não são interessados em transmitir os 
valores fundantes da existência às jovens gerações, 
que os sentem mais como competidores que como 
potenciais aliados” (da Instrumentum Laboris, Os jovens, 
a fé e o discernimento vocacional, do Sínodo dos Bispos,I, 14).

As diversas gerações, portanto, vivem com fre-
qüência em mundos separados e estranhos, e 
isto não é uma característica do nosso tempo. O 
diálogo entre as gerações é por sua natureza com-
plexo: conhece fadigas e sofrimentos, requer pa-
ciência e espera, é experiência que,  às vezes, se 
fecha em conflitos sem retorno.

 Mundos  em confronto
Como entrar em comunicação entre gerações di-
ferentes? Pertencer a gerações diversas leva inevi-
tavelmente consigo diferenças de sensibilidde, de 
experiência, de cultura. Existe um passado que 
gostaria de deter o presente e o avanço para com 
o futuro que se sente condicionado pela geração 
que o precedeu. Os adultos transmitem aos mais 
jovens aquilo que eles consideram importante para 
a sua vida e nem sempre propõem ou transmitem 
aquilo que parece importante aos jovens, às vezes 
também pelo modo no qual os adultos vivem aqui-
lo que ensinam.
O confronto manifesta a credibilidade do mundo 
adulto e a sua fadiga, mostra com o  exemplo  qual 
vida valha a pena ser vivida. Os mais jovens, pela 
sua natural experiência de ir além dos confins, te-
mem de serem presos ao passado, de ser impedidos 
de fazer a própria estrada, que com freqüência sen-
tem diferente daquela dos pais. Gera-se assim um 
conflito que pertence à vida e ao seu crescimento, 
e que é um elemento de novidade e de desenvolvi-
mento.
Nesta tensão, os mais jovens crescem se existem 
adultos que sabem reconhecer ai uma reserva, que 
favorece o crescimento na liberdade e o manife-
star-se de um projeto  original de vida. Tudo isto 
pede aos adultos a maturidade de aceitar a dimen-
são do desapego que a educação comporta e a re-
alidade de um filho que pede para poder tornar-se 
a si mesmo.
No contexto de hoje este processo se tornou parti-
cularmente difícil nas  características da sociedade 
contemporânea. A aceleração das mudanças, a re-
volução digital em ato na sociedade, fazem de tal 
modo que a distância entre as gerações cresça mais 
rapidamente que no passado, tornando superadas 
a experiência e as propostas da geração adulta, con-
siderando estranhas sensibilidades, modas, gostos, 

linguagens e valores. Dois mundos que se tornam com freqüência impene-
tráveis, incomunicáveis. E assim se gera desconfiança em ambos: adultos que 
julgam os jovens e  desvalorizam seus pensamentos e seus desejos; os jovens 
que olham aos adultos com reticências, fechados no seu mundo e com mais 
freqüência, na sua solidão.
Hoje, porém, existe uma forte ânsia de liberdade nos jovens. O caminho para 
a liberdade passa através da capacidade de habitar criativamente os confins 
da própria identidade e de um projeto de vida. Isto, o podem compreender 

somente jovens que tenham ao seu lado adultos que vivem 
como pessoas realizadas, felizes com sua vida e da 

sua condição, maduras e responsáveis. É mais di-
fícil neste tempo ter abertos os canais de uma 

comunicação significativa entre as gerações. 
De um lado a proatividade dos mais jovens 

que tendem a queimar as etapas, do ou-
tro a fadiga existencial de uma geração 
adulta, cansada por um ritmo de vida 

frenético, isto leva com freqüência a 
não construir um diálogo madu-

ro, que faça crescer e que gere 
inovações. O diálogo tem 
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necessidade de tempo, e os adultos não somente o têm pouco, aliás, 
com freqüência não sabem dedicar aquele tempo que têm à escuta, à 
aproximação ao mais jovem, a fazer o esforço de entender aquilo que 
passa na consciência deles. Além disso, ao fim de uma jornada de 
trabalho nem sempre gratificante, de relacionamentos nem sempre 
serenos, os empenhos que se acumulam em uma contínua corrida, 
muitos pais e adultos não têm a energia para escutar os filhos, os jo-
vens, interessar-se pela vida deles, para exercitar aquela afabilidade 
que ajuda a crescer. 
“Em diversas regiões, o papel dos anciãos e a reverência para os ante-
passados são um fundamento da educação e contribuem fortemente 
para a formação da identidade pessoal. Também mesmo a família 
– que em algumas culturas é a família em sentido próprio – desem-
penha um papel importante. Alguns jovens porém sentem as tradições 
familiares como opressoras e fogem sob a influência de uma cultura  
globalizada que às vezes os deixa sem pontos de referência. Em ou-
tras partes do mundo, ao contrário, entre jovens e adultos não existe 
um verdadeiro e propriamente conflito geracional, mas um recíproco 
estranhamento. Às vezes os adultos não procuram nem conseguem 
transmitir os valores fundantes da existência, então 
assumem estilos de jovialidade, invertendo os rela-
cionamento entre as gerações. Deste modo a relação 
entre jovens e adultos corre o risco de permanecer no 
plano afetivo, sem tocar a dimensão educativa e cultural” 
(do Documento Final do Sínodo dos Bispos III, 34).

 É possível o diálogo?
Caminhos interrompidos, aqueles do relacionamento entre as ge-
rações? Ou ainda é possível um diálogo? E quais as condições? 
É um pouco como perguntar se hoje existe ainda espaço para a 
educação. Ocorrendo escolhas que dêem qualidade nova à vida 
dos adultos, que os leve a superar as fadigas, reconciliar-se com 
a vida e com a própria idade, capazes e disponíveis a “ser adul-
tos” por si e pelos jovens que crescem, olhando para eles e apo-
iando-se, também dialeticamente, sobre eles.
É necessário educar adultos dispostos a retormar-se toda a re-
sponsabilidade da própria condição adulta, capazes de entrar no 
jogo, de continuar a crescer com os jovens que lhes são confia-
dos pela vida e pela responsabilidade. Adultos humildes, con-
scientes de que este tempo inédito não pode ter mestres mas 
companheiros de viagem, capazes de estar perto, acolhendo no 
coração a fadiga de crescer juntos. Companheiros de viagem que 
já fizeram um trecho da estrada, e desta aprenderam a conhecer 
a beleza e a fadiga, reconhecendo que uma e outra podem ser 
descobertas e não ensinadas, porque o modo de olhar para ela 
mudou. Adultos que são dispostos  a acompanhar na busca do 
sentido da vida, a estar perto nos desânimos, prontos a escutar 

A leitura, uma estratégia ao diálogo inter-
geracional.
Desde sempre os livros transmitem conhecimento, 
pensamentos, emoções, que superam a barreira do tempo 
de vida das pessoas. As pessoas anciãs, os “velhos” no 
seu trato sábio ou de mestre, são aqueles que sabem, 
contam histórias que lêem às crianças e aos mais jovens. 
Também a criança ou o jovem, tem o seu mundo para 
por em relação, feito de admiração, de curiosidade, de 
contemporaneidade e capacidade inovadora, ele está em 
condição de “atualizar”, incluir e motivar as pessoas mais 
anciãs a compreender a sociedade em que vivemos.

Ler é sempre um “ler juntos” que se experimenta 
na maior parte dos casos, em primeiro lugar 

entre leitores e autores: o diálogo entre 
pessoas de idade, às vezes em épocas 

diferentes entre elas. As vantagens que a 
leitura traz ao diálogo inter-geracional 

são múltiplas: colocar em relação 
o mundo da infância com o da 

vida adulta madura; favorecer 
o contato e a transmissão de 

experiências, conhecimentos, modos diversos de viver 
entre jovens e anciãos, em uma relação de crescimento 
recíproco, de inovação, de estímulo e inspiração da parte 
das jovens gerações para com os mais anciãos.
Mais diretamente, o “ler juntos”, representado pela leitura 
inter-geracional em que protagonistas são as pessoas de 
idade e culturas diversas, pode contribuir à superação de 
situações de isolamento e contribuir a melhorar-lhe as 
condições de vida.
Para as pessoas anciãs, “ler juntos aos mais jovens” pode 
fortemente contribuir ao melhoramento das 
capacidades de leitura, de compreensão de 
si e do mundo circunstante, estimulando a 
memória e imaginação, gerando sadias 
relações afetivas.
Neste sentido a leitura pode 
assumir um verdadeiro e próprio 
papel para experimentar a 
riqueza do diálogo inter-
geracional.

Não mestres, mas 
companheiros de viagem. 
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os jovens para entender neles a pergunta e as 
aberturas ao Espírito  para ler em suas vidas, 
a direção que a sociedade está tomando. Os 
sujeitos para uma retomada do diálogo entre as 
gerações não podem ser senão os adultos, con-
scientes da sua responsabilidade, e, ao mesmo 
tempo, desejosos de condividir um caminho 
que pede solidariedade, vigilância, disponibili-
dade a ”ser” também através do silêncio ou de 
uma  aproximação sem palavras.
O poeta libanês Kahlil Gibran, em uma poesia, 

falando dos pais e filhos, compara os primeiros  
ao arco e os segundos às flechas. O arco serve 
para dar a direção e força propulsora, porém 
são as flechas a irem velozes e longe. Sem o arco 
a trajetória das flechas seria incerta, o trajeto 
mais lento e breve. E o arco, sem flechas, não 
serve a nada. São as flechas que devem voar 
para atingir o alvo, o arco deve permanecer 
onde está, pronto a dar a direção e relançar ou-
tras flechas. A metáfora indica o caminho de 
uma convivência harmônica e colaborativa, em 
que o diálogo e a compreensão podem ser as 
cartas vencedoras para autênticas relações en-
tre diversas gerações.

Dialogo
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depois do evento traumático. A capacidade de re-
sposta positiva é ligada às forças biológicas e pes-
soais interiores a cada um e do contexto no qual se 
encontra. O evento traumático não pode por cer-
to ser cancelado e nem ao menos se pode  
pensar que, vistas as reações que podem 
ser desenvolvidas, não permanecem si-
nais indeléveis. Os sinais fazem parte 
integrante da história da pessoa, repre-
sentam o tempo que passa, as experiênc-
ias maturadas e em alguma medida narram 
uma parte da existência. Uma parte que a pessoa 
pode ser tentada a rejeitar, porque muito dolo-
rosa para acolher, e que, todavia pode ser 
também transformada e reorganizada em 
novo modo.
O evento traumático ameaça bloquear 
o crescimento, induzir a pessoa a fe-

 O fio da história
Io termo resiliência aparece pela 
primeira vez nos estudos con-
duzidos por EmmyWemer em 
1955. Esta pesquisadora colo-
ca na atenção da comunidade 
científica internacional um novo 
paradigma: não é certo que uma 
criança, vítima de enormes so-
frimentos, que vive em estado de 
abandono e em um ambiente po-
bre de estímulos, se torne um de-
linqüente, e seja destinado a uma 
vida de insatisfação, às  margens 
da sociedade. Ao mesmo tempo 
isso não significa que condições 
extremas não devam ser consi-
deradas como fatores de risco 

e possam influenciar negativa-
mente o desenvolvimento suces-
sivo. A pesquisa de Wemer e dos 
seus colaboradores evidencia, 
contrariamente às expectativas, 
que, não obstante o sofrimen-
to é possível empreender uma 
estrada capaz de reorganização 
positiva.
Percorrendo bem os traços 
deixados pelos estudiosos da re-
siliência, encontram-se muitos 
testemunhos de crianças que, 
não obstante tenham vivido si-
tuações estremas, tornaram-se 
adultos resilientes.
Os muitos testemunhos de pes-
soas sobreviventes nos campos 

de concentração, durante a se-
gunda guerra mundial, e não 
só, surgem a aprofundar e a pro-
curar fatores e indicadores que 
podem ajudar na reconstrução 
pessoal.
Pelos anos Oitenta de 1.900, Sta-
nislaw Tomkiewicz propõe uma 
descrição de fatores que podem 
ajudar um indivíduo a se tor-
nar adulto resiliente, os mesmos 
que serviram a ele próprio para 
integrar o vivido no gueto de 
Varsóvia e no campo de concen-
tração.
Tomkiewicz subdivide os fatores 
em três grupos, seguindo o per-
curso do sujeito antes, durante e 

É possível educar à resiliência? É pensável construir 
um sistema de ajuda resiliente nos diversos ambien-
tes educativos? A resiliência, conhecida e estudada 
no debate cultural internacional entre os estudiosos 
de Ciências sociais e Ciências da Educação, introduz 
um particular ponto de vista com o qual observar os 
fenômenos e assumir situações complexas. Difunde 
um método de trabalho útil à gestão de situações in-
dividuais e coletivas particularmente difíceis, que po-
dem ser fonte de fadiga, frustração, sofrimento, com o 
risco de bloquear o crescimento e o desenvolvimento 
positivo da pessoa ou de um grupo, de uma comuni-
dade, de um povo. Agir segundo a resiliência, significa 
colocar-se dentro de uma perspectiva evolutiva e não 
determinista. Esta exprime um processo, não em uma 
condição finita e douradora no tempo, ocorre culti-
vá-la e criar  hipóteses de percursos de ajuda e de au-
to-ajuda

Um outro ângulo de leitura
Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it
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Educar à resiliência é possível? 
Ou esta também é somente uma 
das tantas modas pedagógicas 
que movem, de vez em quando, 
o panorama da reflexão 
educativa? A resiliência, antes de 
ser uma abordagem educativa 
é uma aposta sobre a vida. 
As pessoas que têm traumas 
vividos na própria existência ( 
abandono, abusos, guerras) e 
souberam reelaborar de modo 
positivo o próprio sofrimento 
e vulnerabilidade, evidenciam 
a importância  de alguns 
comportamentos individuais e 
coletivos como aversão a dobrar-
se e a desintegração de si.

12
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char-se na condição de vítima, dirigindo-se 
exclusivamente ao passado e não encontrando  
modos para reorganizar o próprio futuro.

 Ajuda eficaz e tempos longos
O percurso de reconstrução requer muito tempo 
e uma relação em função de ajuda. Trata-se de 
uma ajuda discreta, delicada, capaz de escutar, 
conhecer, criar um relacionamento, uma relação 
de confiança, e descobrir, partindo do ponto em 
que o outro se encontrar, as condições de força e de 
fraqueza. É necessário reatar os fios entre passado, 
presente e futuro, graças à capacidade da pessoa e 
de quem lhe está próximo – família, amigos, pro-
fissionais -. O sofrimen-
to, psíquico e físico, per-
siste e não é certo que a 
reconstrução aconteça. 
Condição indispensável 
é a presença de um con-
texto capaz de acolher e 
cuidar da condição de 
vulnerabilidade.
O tomar cuidado de 
uma pessoa não é so-

mente do profissional, do perito delegado à diagno-
se e cura, mas envolve a comunidade de vida, a so-
ciedade, os valores que esta expressa e o sistema em 
torno ao qual se organiza. A resiliência,  mais que 
um conceito, é um pressuposto e uma perspectiva 
cultural em direção da qual tender. No atual mo-
mento histórico atravessado por  fortes mudanças 
devidas à crise econômica, à globalização e à pre-
sença de uma complexidade de criticidade, no qual 
o futuro das pessoas é continuamente redefinido, 
se torna fundamental predispor contextos de cre-
scimento capazes de colocar as pessoas nas con-
dições de fazer frente a dificuldades e desafios. É 
isto que hoje justifica educar à resiliência.

Estórias verdadeiras de quem as faz
«Nasci em uma família simples. Crescendo, as batalhas são sempre mais difíceis: 
a patologia  de papai; à idade de dezoito anos, minha mãe voou ao céu com um 
câncer fulminante. Depois de três anos a Esclerose Múltipla. Entrou e devastou 
tudo. Fêz-me perder a vista, a sensibilidade das artes. Mi há jogou sobre a cadeira 
de rodas.
Foi dificílimo no início habituar-me a  dever pedir ajuda. As dificuldades maiores? 
O retorno à universidade. Quem antes te conhecia como a jovem ágil, de pé, agora 
te vê sentada. Olha-te com olhos diferentes, dolorosos. Entendi que as pessoas são 

diferentes, não pelos “problemas físicos”, mas porque cada um 
de nós é especial em alguma coisa. À Universidade eu andava 

por jornadas inteiras porque gostava da companhia do 
“laboratório H”, o ar da universidade a que fazem 
referência os meninos com desabilidade. O pessoal 

do laboratório nos ajuda nos deslocamentos, no 
estudo e na socialização. Te sentes parte de 

uma família.
Entendi logo porém, que aquele era um 
lugar seguro, onde tu eras a protagonista 
da tua vida. Naquele período, a doença 
atingiu-me violentamente a memória, não 

recordava nem ao menos o  meu nome, 
por isso me encomendaram dois tutores, 

dois anjos da guarda. Ajudaram-me a aceitar 
a minha nova vida, mas sobretudo a mim; 

levando-me à Laurea:  o meu grande sonho» 
(Alessia D. F.).

«Cara professora, assim começa a carta que me 
deste alguns dias atrás, depois de ter-te encontrado 

no renomado local onde trabalhas como executivo 
chefe. Eu havia falado-te deste concurso e quiseste-

me encontrar, deliciando o meu paladar com os teus 
pratos. O gerente do restaurante disse-me que és uma 
pessoa especial e tu logo rebateste que especial é a 
pessoa que acolhe os medos dos outros e os transforma 
em coragem. Fizeste referencia a mim e a algum outro 
professor que encontraste nos três anos  meio de 
reclusão em Petrusa.
Comecaste a narração dizendo que no momento do 
arresto te sentiste “um homem destruído”, que foste 
inscrito na escola porque era a única atividade proposta 
pelo cárcere. Tu sabias já cozinhar, mas daquele percurso 
atingiste os conhecimentos teóricos que te faltavam e 
os “instrumentos para analisar o passado, enfrentar o 
presente e sonhar o futuro”.
Pedes a mim o significado de “resiliência”; explico-te que 
este termo diz respeito às propriedades que têm alguns 
materiais de retomar a sua forma depois de terem sido 
comprimidos e deformados. Na tua carta, me dizes 
que “resiliência”  é portanto somente capacidade de 
resistir, mas também de reconstruir o próprio percurso 
de vida, encontrando uma nova chave de leitura de si, 
da sociedade, do Estado, dos valores morais. É resiliente, 
portanto, quem está disposto à mudança, quem está 
disposto a pensar de ter de qualquer modo errado e se 
dá a possibilidade de corrigir a própria rota  e gerar novas 
possibilidades, para si mesmo, para o próprio filho, os 
próprios entes queridos e o contexto social no qual é 
imerso”. “No cárcere aprendi a importância da instrução 
e da formação, aprendi a paciência, aprendi a contar até 
10. A você, cara professora, dedico o meu sentir-me uma 
pessoa nova e os meus próximos objetivos: o diploma de 
estado e a estrela de chefe» (Wilma G.). 

«Dezoito nos é uma  idade belíssima, o mundo parece 
feito de espuma e tu és o dono do mundo ,que caminha, 
pisa, recria. Tinha 18 anos e deixava a minha casa para 
trás, à procura da Universidade: estudante brilhante em 
um dos liceus mais prestigiados da minha região, nunca 
um problema, somente o desejo de estudar, porque 
estudar foi sempre o meu sonho. Em uma das regiões em 
que o abandono escolar está entre os mais altos, ter uma 
história vencedora é um remédio. Enches os bolsos de  
bonitas esperanças e de um futuro que parece estar certo. 
Eu havia ganho uma bolsa de estudos em um colégio 
de excelência, esperava uma faculdade que amava já no 
nome, tantos sonhos a realizar, panoramas  para ver. Nos 
primeiros dois anos de universidade tive uma baixa, lutei 
na universidade, contra livros que não acabavam mais e 
exames extenuantes. O terceiro ano, o desabamento: em 
uma sessão, aquela mais longa, não consegui levar para 
casa nem ao menos um exame.
Pela primeira vez na vida a minha corrida parou. Passei 
o  verão decidida a largar, porque tinha um sofrimento 
dentro ao qual não sabia como chamar.
Restou-me uma só carta para jogar: aquela bolsa de 
estudo Eramus, já vencida, destinada a Valência. Parti 
sem grandes esperanças, e voltei para casa. Depois de 
ter apanhado por anos pelo peso da responsabilidade e 
da perfeição, a Espanha me curou e me restituiu a minha 
juventude, o meu tempo, o sorri» (Chiara C).

(de Storie di Resilienza, http://rolemodel.
erasmusplus.it/#storie) 
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julgamento pesado de Emone a seu pai Creonte 
no Antigone de Sófocle: “Serás rei no deserto”. 
De fato a aprendizagem de uma relação satisfa-
tória é um bem que vale independentemente da 
escolha vocacional específica: pode-se decidir 
desposar-se, de permanecer solteiro cultivando 
determinadas amizades, consagrar-se em um 
percurso religioso, mas para que as diversas 
vocações que sigam, será necessário em cada si-
tuação ter aprendido a cultivar os laços, em uma 
palavra, a amar.

 O cuidado das relações
Infelizmente a cultura contemporânea  parece re-
mar em sentido inverso, pelo acento posto sobre o 
indivíduo, sobre os direitos, sobre a necessidade de 
realizar-se como pessoa nas profissões, nas paixões e 
na alma. Quando se é centrados sobre o cuidado do 
próprio eu, o outro e passa a ser visto como funcional 
a si e subordinado à própria 
gratificação. Não por aca-
so nos encontros diante 
de jovens e adultos dos 
laços superficiais, em 
balia de afetos dita-
dos pela atração, à mercê 
de necessidades temporân-
eas, inamorados de mitos 

ser aprendida nos bancos da escola, nos livros 
e aprendendo as diferentes teorias filosóficas e 
morais. Com freqüência resultam não utilizáv-
eis as boas regras e os comportamentos racio-
nais. Conta muito mais ter interiorizado a bele-
za e a importância dos laços duradouros, tê-los 
cosiderados preciosos para a felicidade própria 
e dos outros e portanto ter considerado neces-
sário aprender os segredos, alimentá-los e rea-
cendê-los quando tendem a apagar-se. A amar se 
aprende amando, por imitação de testemunhos 
confiáveis e com o exercício da boa vontade. Sa-
be-se que os primeiros testemunhos da possibii-
dade de manter vivos os laços e a família inteira 
são os pais, especialmente aqueles que com o 
tempo “não obstante”, renovam o amor. Existem 
sempre os “não obstante”, ou seja, os obstáculos 
a serem superados como diferenças de caráter, 
predisposições, objetivos, linguagens, hábitos, 
para não falar de dificuldades maiores como 
possíveis dependências, desvios, apegos mor-
bosos, eventos danosos. Pais incapazes de dedi-
car-se ao cuidado dos seus laços, a tecer e re-te-
cer a tela do entendimento recíproco, falta-lhes 
a bússola, nem podem transmitir aos filhos, de 
tal modo que terminam em produzir efeitos per-
versos; do mesmo modo Bispos que governam 
sem uma comunidade fraterna correm  o riso do 

1716 Se experimentamos perguntar quais são as pessoas que se acham 
felizes -  mesmo que desviemos  o olhar além das imagens irônicas 
da publicidade – somos constrangidos a agir no papel decisivo que 
têm  as boas relações em relação à felicidade pessoal, em família, com 
amigos e colegas. No ambiente que  nos circunda constatamos o opo-
sto: um crescendo de infelicidade e um multiplicar-se de sofrimentos 
relacionais: conflitos, traumas físicos e econômicos, separações, di-
vórcios, feminicídios, filhos que fogem de casa, suicídios tentados ou 
realizados, violência, bulismo...

 As relações humanas
Dir-se-ia que as relações humanas são fonte de infelicidade e mais 
ainda – como pensava Sartre – são o “inferno”.  Se é assim, inve-
stir em relações é um risco que seria melhor evitar. Uma descon-
fiança difundida acompanha as experiências de 
algum amigo que trai, de um namoro que se re-
vela um fracasso, de colegas de trabalho, com-
panheiros de jogo, solidários de lutas e de ideais 
que com o tempo desaparecem ou traem. Salvo 
as exceções que duram a vida, todos os relacio-
namentos com o tempo são corroídos por litíg-
ios, indiferença, maldades. Também se vivemos 
em uma contínua comunicação com todos, con-
stantemente com a TV ligada e os celulares em 
mãos, nos encontramos com freqüência imersos 
em uma “multidão solitária”. 
Tentemos voltar à afirmação do ator I.Berg-
man: “A verdade é que na universidade não nos 
ensinaram a amar”. Talvez não nos ensinaram 
simplesmente porque a atitude de manter laços 
ao mesmo tempo estáveis e flexíveis não pode 

Como nos recomenda Jesus na parábola dos talentos, todos nós, 
conscientes das nossas possibilidades e dos  talentos recebidos, 
poderemos encontrar   um modo melhor para fazer frutificar 
mais aqueles dons que nos foram confiados e dos quais deve-
remos prestar contas como bons administradores. Para fazê-los 
frutificar é necessário investir: sugerimos investir nas relações.

Investir nas relações
Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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Devemos concluir que 
é inevitável o destino 
de naufrágio de todo 
bom relacionamento? 
Devemos desanimar à 
impossibilidade de calibrar 
as modalidades das 
relações aprofundando 
as mudanças que 
inevitavelmente 
acompanham o 
desenvolvimento de toda 
pessoa, as situações, os 
eventos imprevistos? 
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da mídia social “belos e impos-
síveis”, expostos a matrimônios 
destinados a morrer já ao nascer. 
O cuidado das relações se baseia 
sobre a regra fundamental do re-
conhecimento recíproco, notada 
como regra de ouro, a qual pode 
ser expressa em negativo, “Não 
fazer aos outros aquilo que não 
gostarias que fosse feito a ti” (já 
de Confucio), ou então, melhor, 
em positivo, “Faz aos outros aqui-
lo que gostarias que fosse feito 
a ti” (regra notoriamente evan-
gélica). Todavia, antes de “fazer”, 
ocorre olhar cada ser humano 
com atenção, maravilha, respei-
to e amor. Conta a conversão do 
olhar em grau de valorizar o outro 
como criatura amada por Deus.
A defesa da relação exige que 
cada um faça a própria parte para 
construir com a sua vida bons 
relacionamentos, cuidá-los, con-
servá-los, prevenir as rupturas, 
recosturar os rasgões. Os meni-
nos hoje aprendem cedo a identi-
ficar-se nos guerreiros de guerras 
nas estrelas, nos super-heróis de 
luta contra os maus, contra ani-
mais pré-históricos e mil seres 
fantásticos reproduzidos 
nos jogos da playstation 
e dos celulares. Ocorre 
recolher o desafio de ser 
lutadores que combatem 
para defender a alegria 
própria e das pessoas 
queridas, a qual nunca 
é automática. Trata-se 
de lutar contra a indife-
rença, o egoísmo, o cálculo dos in-
teresses, em uma palavra, contra  
o mal. A realidade das relações 
humanas nos ensina, de fato, que 
a explosão de conflitos é para mui-
tos versão inevitável e vital: se en-

tra em litígio porque se quer bem e 
não se consegue mesmo  ser indi-
ferentes com as pessoas mais que-
ridas que têm o poder de ferir-nos. 
Basta um mal-entendido para que 
explodam cotidianamente peque-
nos ou grandes litígios, aqueles 
que fazem voar palavras grossas, 
e objetos, bater a porta, deixar 
na prosternação os  contunden-
tes, provocando uma turbina de 
acusações e de feridas sofridas 
e provocadas que se avolumam 
a avalanche e atingem o buraco 
negro da comunicação. Quando 
monta uma atmosfera elétrica 
e irrespirável, tende-se a ceder 
ao desencorajamento e deixar 
morrer o relacionamento. Cabe 
a cada um assumir a responsabi-
lidade de cortar ou recompor os 
cacos Não se trata de obedecer a 
um imperativo moral categórico, 
mas à consciência que a própria 
vida será invadida pela tristeza, 
pela insatisfação, por remorsos, 
pela alteração da vontade, que se 
enfraquece e se aloja no passado, 
pela perda de vigor do empreen-
dimento, e do recomeçar: todas 
as conseqüências de interrupções 

traumáticas dos relacionamentos.

 O amor regenerador
O amor não pode limitar-se a ser 
insípido, romântico, visceral; é 
sempre dinâmico, regenerador, 

lidade de ser do outro. 
Um fato desagradável 

na relação não é a totalida-
de daquela relação. Portanto, 

se pode aceitar com simplicida-
de que todos somos uma complexa 

combinação de luzes e de sombras. O 
outro não é somente aquele que me inco-

moda. É muito mais que isto. Pela mesma 
razão, não pretendo que o seu amor seja 

perfeito para apreciá-lo. Ama-me como é e 
como pode, com os seus limites, mas o fato de 

que o seu amor seja imperfeito não significa 
que seja falso ou que não seja verdadeiro. 
É real, mas limitado e terreno. Portanto, 
se pretendo demais, de qualquer modo 
far-me-á entender, no momento em que 

não poderá nem aceitará brincar de de-
sempenho de um ser divino nem de estar 
a serviço de todas as minhas necessidades. 
O amor convive com a imperfeição, a de-
sculpa, e sabe ficar em silêncio diante dos 

limites da pessoa amada”( AL 113).

inteligente. O amor pode exigir 
também a capacidade de corri-
gir comportamentos impróprios: 
mães que querem dar tudo aos 
filhos, não somente em termos de 
objetos mas também de compre-
ensão, de aproximação, correm 
o risco de perder pouco a pouco 
a relação com o próprio equilíb-
rio psíquico, se descentralizam 
em modo perigoso e provocam 
efeitos perversos; esposas que su-
portam as violências do cônjuge 
renunciando à defesa da própria 
dignidade e terminam no preci-
pício da perda da auto-estima até 
ao desprezo de si, feito objeto do 
outro; jovens que se lançam em 
aventuras de voluntariado supe-
rior às próprias forças e terminam 
depois por renunciar a todas as 
ações pró-sociais; jovens habi-
tuados a obedecer sem dialogar, 
são todos exemplos de um amor 
insipiente. Papa Francisco nos dá 
pílulas de sabedoria e experiência 
quando nos convida a prevenir as 
rupturas evitando pedir ao ou-
tro aquilo que não pode dar-nos: 
“Não é a ingenuidade de quem 
pretende não ver as dificuldades 

e os pontos fracos do outro, mas 
sim é a amplitude do olhar de 
quem coloca aquelas fragilidades 
e aqueles erros no seu contexto; 
recorda que tais defeitos são so-
mente uma parte, não são a tota-

J. Bouchhold: «A ofensa se agarra à nossa memória como um tic: se nutre do nosso 
sangue e da nossa energia, impede de esquecer e infecta a nossa ferida de ódio e 
rancor”(J.BOUCHHOLD, Le pardon et l’obli, éd. Sartor, Méry-sur.Vise 1989, PP.1-2). 
N.Astelli, sobre a cura de traumas: “Na maioria dos casos, nas origens de uma ferida 
existe um problema de perdão» (ASTELLI-HIDALGO - A. SMETS, Sauver ce qui était perdu. La 
guérison intérieure, Ed. Saint. Paul, Paris/ Fribourg 1986, p. 30).
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des de intervenção educativa, formativa e social 
visando valorizar as reservas inter-geracionais exi-
stentes nos vários contextos territoriais e favorecer 
através da cidadania ativa, a inclusão, a correspon-
sabilidade, a aliança entre as gerações, indo além 
dos estereótipos e os preconceitos sobre a lacuna 
geracional seja na família como na Igreja.

 Em família: os nomes, figuras 
 corresponsaáveis pelo processo educativo
No cenário sócio-político atual,  a convivência en-
tre as gerações passou por mudanças radicais que 
levaram a uma nova configuração inter-geracio-
nal: de um lado se assiste ao abandono ou ao de-
scuido das gerações anciãs da parte doas gerações 
jovens, principalmente por causa dos movimentos 
migratórios por motivos políticos ou econômicos, 
por outro existe o sustento recíproco no qual a “ge-
ração do meio “- acima dos 40 – ajuda os anciãos 
mediante a companhia, o acompanhamento, a ho-
spitalidade e, ao mesmo tempo, a geração dos avós 
sustenta os adultos mediante o auxílio econômico 
e, sobretudo, a assistência e cuidado dos netos. A 
relação avós-netos desenvolve uma função muito 
importante na manutenção da rede dos relaciona-
mentos familiares. Colocando em confronto estes 
dois períodos do ciclo de vida – a adolescência e a 
ancianidade - nota-se que, mesmo distantes tem-
porariamente, esses são muito afins já que ambas as 
idades são caracterizadas por vivências e temáticas 
intensas, mudança de papéis, metamorfoses física 
e mental, morte simbólica ou real. Esta afinidade 
torna o encontro conciliável entre as duas gerações 
em um pacto educativo profundo no qual os avós 
têm sempre o passado e o futuro através da tran-
smissão do patrimônio cultural e  do patrimônio 
emotivo familiar, constituído por valores, mitos e 
heranças familiares que se transmitem de uma ge-
ração a outra.

 Na Igreja: a aliança  
 entre jovens e anciãos
“Sonhar e receber sonhos dos anciãos para le-
vá-los adiante” é o segredo do pacto inter-ge-
racional segundo o Papa Francisco que, no seu 
Magistério, insiste frequentemente sobre a im-

A melhora da qualidade de vida, o progresso cien-
tífico no cuidado com as doenças e a baixa nata-
lidade produziu um crescente número de pessoas 
acima dos 80 e as centenárias em quase todos os 
países do mundo. Segundo os estudos e as projeções 
demográficas, no arco de um século, 1950-2050, o 
percentual dos acima de 60 aumentará de 8% a 22% 
com distribuições diferentes segundo o desenvol-
vimento sócio-econômico de cada continente. Isso 
determina a necessidade de renovar as modalida-

“Tudo aquilo que floresceu na árvore vive daquilo que está soter-
rado”. Esta expressão do poeta argentino Francisco Luis Bernárd-
ez, exprime bem o valor e a importância da comunicação entre 
jovens, adultos e anciãos. A temática do diálogo inter-geracional 
é uma questão aberta, a qual abordar do ponto de vista social, 
político e educativo, pois a interdependência entre as gerações ba-
seada sobre o apoio, sobre o conforto e sobre o dom recíproco é 
sempre mais considerada uma reserva para o crescimento da pes-
soa humana e da sociedade atual.umana e della società attuale.

O diálogo intergeracional: uma 
ponte entre passado e future
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portância do diálogo entre jovens e anciãos para 
a transmissão do patrimônio ético e cultural 
e, em particular, da fé cristã: “São os avós, nos 
momentos mais difíceis da história, aqueles que 
transmitiram a fé, como durante as perseguições 
religiosas do século passado”, afirmou o Papa no 
diálogo com jovens e anciãos a 23 de outubro 
de 2018, no Instituto Patrístico Augustinianum 
em Roma. Segundo Francisco a profecia é dos 
jovens, mas não existirão visões de futuro se os 
jovens não souberem escutar os sonhos dos an-
ciãos que representam as raízes. Os anciãos, de 
fato, graças à sua experiência, podem doar aos 
jovens, um mapa para orientar-se nas grandes 
questões da existência, os quais, para poderem 
projetar o futuro e viver com responsabilidade 
o presente têm necessidade de ter aos ombros a 
experiência sábia de quem os precedeu no ca-
minho de vida para poder imaginar e construir 
juntos um mundo melhor.
Isto é o que deseja o Papa: “De um pouco de tem-
po trago no coração um pensamento. Sinto que 
isto é o que o Senhor quer que eu diga: que exista 
uma aliança entre jovens e anciãos. Esta é a hora 
em que os avós devem sonhar, assim os jovens po-
derão ter visões. Tive essa certeza meditando o li-
vro do profeta Joel, onde se diz: “Eu derramarei o 
meu espírito sobre todo homem e se tornarão pro-
fetas os vossos filhos e as vossas filhas; os vossos 
anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão vi-
sões”. Prefácio ao volume A sabedoria do tempo. 
Em diálogo com Papa Francisco sobre as gran-
des questões da vida” de Francisco  Jorge Mário 
Bergolio ( Autor), A. Spadaro ( a cura de ) (2018).

Do ponto de vista educativo e de transmissão da 
fé e do carisma, é de fundamental importância 
cultivar a aliança entre as gerações no interior 
das comunidades religiosas, nas quais a dife-
rença geracional – devida à idade, à formação 
recebida pré e pós-conciliar e às experiências de 
vida – pode dificultar o clima comunitário se 
cada um/a não se empenha, cada dia, em fazer 
alguns passos fundamentais para a comunhão, 
cultivando “a cultura da hospitalidade”, para 
acolher os irmãos e as irmãs pertencentes a uma 
geração diversa da própria. Essa é caracteriza-

quer etapa da vida. Em particular, a educação 
ao longo de todo o arco da vida, em uma ótica 
inter-geracional, é caracterizada pela promoção 
da cidadania ativa e do empowerment (empode-
ramento), isto é, a aquisição de poder positivo 
na própria vida e a capacidade de valorizar os 
próprios pontos de força e de fraqueza através do 
diálogo como meio de consciência e de força e de 
fraqueza através do diálogo como meio de con-
sentimento e de enriquecimento recíprocos com 
o fim de promover e favorecer a solidariedade 
entre as gerações como afirma o psicólogo Eric 
Erikson: “para dar sentido à nossa vida quando 
envelhecemos é necessário construir uma ponte 
entre o início e o fim, entre os primeiros estágios 
em que a virtude   é a esperança e os últimos, em 
que o risco é o “isolamento”.
Construir esta ponte ao longo da vida da pessoa 
e entre crianças, adultos e anciãos é hoje um dois 
principais empenhos da educação para perseve-
rar e transmitir o patrimônio afetivo, cultural e 
religioso de geração em geração.

Bordon E. Bertasini L. “Netos adolescentes 
e avós: a comunicação interacional 

familiar” in http://www.
centrostudi.50epiu.it/Schede

Deluigi R. (a cura di) “Proceso di 
dialogo intergeracional à prova da 
experiência”, I cadernos da SCS, vol. 

VII, 2014.

Gismondi G. Dialogo Intergeracional: 
componentes e dimensões culturais 

(uma análise sobre a sua vida familiar 
e consagrada) in: http://
www.eticaescienza.
eu/articoliaggiornati/
dilalogointergen.pdf

Roggia G. “IO diálogo intergeracional e 
intercultural em nossas comunidades” 
in: AA.VV. Cammini di Speranza. 

Formazione aperta alla creatività di 
Dio, Ed. Paoline, 2011.

mano e espiritual; os anciãos, a atuar relações de 
maior harmonia afetiva; uns e outros a cumprir 
escolhas proféticas, condividir a vida evangélica 
e centralizar mais a existência sobre o amor de 
Cristo. As comunidades religiosas, encontrando 
força na Eucaristia e cultivando a “cultura da 
hospitalidade” entre as gerações podem assim 
tornar-se laboratórios de comunhão em cujo 
diálogo inter-geracional e intercultural se revela 
um testemunho evangélico sempre mais essen-
cial para a Igreja e a humanidade.

 O aprofundamento inter-geracional 
 como estratégia educativa 

A interrupção da comunicação do saber entre 
anciãos e jovens, nas últimas décadas, cau-

sou o problema da profunda divisão entre 
as gerações que as instituições educati-
vas são empenhadas a gerir e resolver, 
atingindo, sobretudo, da idéia de life 
long learning ovvero ( aprender a viver 
ao longo da vida) é possível em qual-

da por algumas atitudes: recordar a cada dia o 
sentido de ser convocados pelo Pai e enviados 
no nome do Seu Filho a levar o anúncio de sal-
vação ao mundo, cada um/uma com a própria 
idade, história e formação; acolher a diversida-
de de caráter, de pensamento e de sensibili-
dade como riqueza a ser partilhada mais 
que como obstáculo que divide; focar os 
valores evangélicos e carismáticos da 
comunhão, da fraternidade e da mis-
são a ser vivida e além das posições 
individuais; evitar os confrontos do 
tipo: melhor/pior, avançado/retrógado, 
etc., preferindo enfrentar os limites e 
problemas, às vezes deixado sem solução 
o criados pelas gerações precedentes 
através da presença,  o conselho, a 
troca, o confronto, para projetar 
juntos em fidelidade criativa. O 
diálogo entre as gerações pode-
ria ajudar, de fato, os jovens a 
construir seu equilíbrio hu-
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Partindo dos estímulos oferecidos pelo documento da 
Congregação para a Educação Católica (CEC): Educar 
ao humanismo solidário e na linha da rubrica sobre 
a cidadania responsável, o convite é para descobrir a 
validade antropológica da solidariedade, com o fim de 
cultivar e promover uma cultura do diálogo para glo-
balizar e humanizar a educação.

Para um humanismo solidário
Martha Séïde
mseide@yahoo.com

 O homem nos atuais cenários mundiais
O mundo está aberto a desafios sem precedentes 
que geram efeitos relevantes seja positivos que 
negativos em todos os âmbitos da existência hu-
mana. Por um lado observam-se com admiração 
os grandes progressos científicos; a revolução di-
gital em um mundo globalizado hiper-conecta-
do levou a resultados ótimos para a melhor qua-
lidade de vida, a comunicação em tempo real, a 
troca e a condivisão. Por outro, se assiste, às vezes 
impotentes, ao progressivo empobrecimento dos 
povos, não somente de reservas econômicas e 
dos bens de primeira necessidade, mas sobretu-
do a incapacidade de estabelecer e viver relações 
de paz, de tolerância, de escuta recíproca: poucas 
pessoas têm nas mãos a riqueza de todo o plane-
ta, enquanto a grande massa procura sobreviver 
na miséria. Nunca como hoje se falou tanto em 
dignidade humana, pelo que se diz que a nossa é 
a era da exaltação das antropologias. No entanto, 
paradoxalmente, um dos pontos cruciais da mul-
tiforme crise hodierna consiste justamente na 

questão antropológica. Basta pensar na emer-
gência humanitária atual provocada pelo 

“complexo fenômeno das migrações 
estendido a todo o mundo, do qual 

se geram encontros e desencontros 
de civilizações, acolhida solidária 

e populismos intolerantes e in-
transigentes” (CEC, Educar ao hu-

manismo solidário n. 4). Como 

fazer para enfrentar com lucidez estes desafios 
como cidadãos responsáveis? Que caminho per-
correr para recuperar o ser humano perdido na 
sociedade chamada pós-humana ou trans-hu-
mana? Um dos primeiros caminhos pode ser ju-
stamente a redescoberta da solidariedade como 
princípio antropológico.

 Redescobrir o valor da solidariedade 
As pesquisas em nível antropológico confirmam a 
pessoa como ser em relação. Portanto, o tornar-se 
humanamente significativo não pode realizar-se 
fora da relação interpessoal, guiada e sustentada 
pelos valores da reciprocidade, da solidariedade e 
da fraternidade. Na mesma linha, a Doutrina So-
cial da Igreja, reafirma a solidariedade como prin-
cípio social e virtude moral. Consequentemente 
a pessoa é, essencialmente, chamada a viver com 
os outros e para os outros em uma relação de in-
terdependência. Não se trata de um “sentimento 
de vaga compaixão ou de enternecimento super-
ficial pelos males de tantas pessoas, próximas ou 
distantes. Ao contrário, é a determinação   firme e 
perseverante de empenhar-se pelo bem comum.: 
pelo bem de todos e de cada um, porque todos 
somos realmente responsáveis por todos” (DSC 
197). Como orientar este percurso para que seja 
realmente significativo? Segundo a CEC, a vo-
cação à solidariedade chama as pessoas do século 
XXI a medir-se com os desafios da convivência 
multicultural, construindo redes para uma cultu-
ra do diálogo e uma verdadeira inclusão.

  Por uma cultura do 
diálogo
É necessário precisar que quan-
do falamos de cultura, evoca-
mos a perspectiva humanista 
da Gaudium et Spes que toma 
em consideração “todos aque-
les meios com os quais o ho-
mem desenvolve e explica seus 
múltiplos  dons de alma e de 
corpo; procura reduzir em seu 
poder o próprio cosmos com 
o conhecimento e o trabalho; 
torna mais humana a vida so-
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O educador perito em huma-
nidade não visa somente o mo-
mento de ensinar, mas cria pro-
cessos onde cada um pode “viver, 
estudar e agir, em relações às 
razões do humanismo solidário; 
não projeta espaços de divisão e 
contraposição mas, ao contrário, 
propõe lugares de encontro e 
confronto para realizar projetos 
educativos válidos; trata-se de 
uma educação – ao mesmo tem-
po – sólida e aberta, que rompe 
os muros da exclusividade, pro-
movendo a riqueza e a diversi-
dade dos talentos individuais 
e estendendo o perímetro da 
própria aula em cada ângulo do 
vivido social no qual a educação 
pode gerar solidariedade, condi-
visão, comunhão”(n.10). Deste 
modo se qualifica o humanismo 
solidário para responder aos de-
safios da sociedade hodierna.

cial  seja na família como  em 
toda a sociedade civil, median-
te o progresso do costume e das 
instituições; enfim, expressa, 
comunica e conserva nas suas 
obras  as grandes experiências 
e aspirações espirituais para 
que possam servir ao progres-
so de muitos, aliás, de todo o 
gênero humano” (GS 53). ). Por 
esta ótica, o diálogo se torna 
um estilo habitual para entrar 
em relação com a alteridade 
vista como riqueza. A cultura 
do diálogo facilita, portanto, 
o encontro harmônico entre 
as culturas, religiões, gerações 
deferentes e tem a força de 
atenuar as situações inevitáv-
eis de conflitos. Como sugere 
o Papa Francisco, é necessária 
“a gramática do  diálogo ”para 
favorecer o encontro e a valori-
zação das diversidades culturais 
e religiosas a serviço do bem 
comum. Neste percurso, é fun-
damental o acompanhamento 
educativo para formar aos va-
lores sociais, éticos e evangélic-
os para os fiéis, como alma de 
uma cidadania ativa e respon-
sável. Assim “o quadro de valo-
res em que vive, pensa e age o 
cidadão formado ao diálogo é 
sustentado por princípios rela-
cionais, (gratuidade, liberdade, 
igualdade, coerência, paz e bem 
comum) que entram em modo 
positivo e decisivo nos progra-
mas didáticos e formativos das 
situações e empresas que valo-
rizam o humanismo solidário” 
(CEC, Educar ao humanismo solidário 
n. 14). Entendida deste modo 
a  cultura do diálogo é um con-
vite a promover redes de cola-
boração capazes de globalizar a 

solidariedade.

 Globalizar a solidariedade
Afirma-se com frequência que 
o Terceiro Milênio da era cristã 
será humano se for solidário. 
Reconhece-se que a solidari-
edade é um traço tipicamente 
humano e é determinante para 
a vida no Planeta Terra: “Tudo 
é conectado”. Desta visão de-
riva a urgência de superar a 
globalização centrada na lóg-
ica individualista do mercado, 
da homologação, da discri-
minação e da indiferença na 
qual o homem está reduzido a 
consumidor passivo, em favor 
de uma globalização da soli-
dariedade, da fraternidade, da 
esperança que nos leva à nos-
sa origem: Deus Pai de todos 
e em consequência, filhos no 
Filho e, portanto, irmãos. A 
CEC afirma que “o cidadão de 
hoje, de fato, deve ser solidário 
com os seus contemporâneos 
onde quer que se encontrem, 
mas também com os futuros 
cidadãos do planeta” (n. 21). 
O movimento Fridays for Fu-
ture, (Sexta-feira para o futuro) 
iniciado pela adolescente de 16 
anos, eslovena,  Greta Thun-
berg em agosto de 2018, é um 
exemplo concreto de globali-
zação da solidariedade segundo 
a cidadania responsável. A sua 
greve da escola a cada sexta-fei-
ra se tornou um fenômeno de 
repercussões internacionais e 
de ampla participação civil que 
reúne jovens e adultos de diver-
sas nações para pedir `a classe 
dirigente mundial um empenho 
concreto em conter o aumento 
das temperaturas.. A mobili-

zação de 15 de março de 2019 
confirma ainda uma vez que “os 
jovens exigem de nós uma mu-
dança. Eles se perguntam como 
é possível que se pretenda con-
struir um futuro melhor sem 
pensar nas crises ambientais” 
(Laudato sì’, 13). A sua pergunta 
requer o acompanhamento de 
educadores sábios, peritos em 
humanidade.

 Educadores peritos em 
humanidade
Sembra paradossale che uno 
Parece paradoxal que um dos 
primeiros temas desenvolvi-
dos pela CEC no documento é 
a necessidade de humanizar a 
educação. Esta perspectiva faz 
nascer algumas interrogações: 
Pode existir uma educação que 
não seja humana? Por que é ne-
cessário humanizar a educação? 
Quais sãos os requisitos neces-
sários para ter êxito nesta tare-
fa? Um dos primeiros requisitos 
é formar educadores peritos em 
humanidade, porque a educação 
deve “estar a serviço de um novo 
humanismo, no qual a pessoa 
social era  disponível ao diálogo 
e operava para a realização do 
bem comum”(n8). Humanizar a 
educação é privilegiar a centrali-
dade da pessoa em relação, onde 
cada um tem a oportunidade de 
desenvolver os próprios talentos, 
as próprias atitudes, a própria 
vocação em uma comunidade 
ativa, interdependente, ligada a 
um destino comum. Além  disso 
é necessário fazer aliança edu-
cativa entre as diversas gerações 
reconhecendo à família a sua 
função determinante de coluna 
vertebral do humanismo.
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O mundo chegou a nós com mais de 5 milhões de pessoas de na-
cionalidades diversas. Neste encontro mudam diversos lugares. 
Existe uma família que muda e existe uma família em movimento: 
reconstruções familiares, matrimônios mistos; existe um mundo 
de trabalho que muda e existe um mundo de trabalho que está 
em movimento: trabalhadores de diversas línguas, empresas imi-
gradas e deslocalizadas; existe um mundo da escola e da cultura 
que muda e está em movimento: estudantes de nacionalidades e 
línguas diversas, de religiões e rituais diversos...
Diante deste mundo que muda e se move junto, não existe mais 
a distância entre sedentário e nômade, porque neste mundo que 
muda, mudou a pertença: não se pertence mais ao país, à cidade, 
à região, ao Estado. A verdadeira pertença é ao mundo, è global.

 Uma nova cultura das relações
A mobilidade e a mudança pedem uma nova cultura, uma cultura 
das relações, da escuta para aprender antes de falar, do encontro 
aberto às surpresas das pessoas, do diálogo que se abre ao con-
fronto, do conhecimento que se abre ao amor. Somente assim se 
salva a própria identidade, que é colocar ao centro a dignidade 
própria e dos outros. Afirma Michel de Certeau: “A nossa sal-
vação é sempre estranha a nós, é alojada em outro lugar”. Não se 
pode alojar em nós, porque pede a busca e o encontro. O outro é 
o projeto, é o teu futuro. O outro és tu em nova situação. O outro 
é diferente de ti, mas condivide a mesma natureza humana, a me-
sma dignidade, os mesmos direitos.
Em Assis, Zygmundt Bauman, falecido na idade de 91 anos, por 
ocasião do encontro inter-religioso e inter-cultural pela paz pro-
movido pela Comunidade de Santo Egídio “Sede de paz”, colocou 
à luz, entre diversos aspectos destacados pelo Magistério de Papa 
Bergolio, a urgência do diálogo e do confronto entre culturas 
diversas. “Uma cultura do diálogo”, afirmou, tem como objetivo o 

Hoje, o mundo não só muda, está em movimento! A cada 
ano um bilhão de pessoas deixa a própria casa e se desloca no 
próprio país. E 300 milhões deixam também o próprio País e 
o próprio Continente. É o povo a caminho, hoje. E o mundo 
que muda não está distante de nós, mas, vizinho.

Para uma cultura do diálogo
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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de “reconstituir o tessidura da sociedade“. Isto si-
gnifica “aprender a respeitar o Outro, o estrangei-
ro, o migrante, pessoas que vale a pena escutar”. 
“A guerra se terminará – acrescentava – somente 
se damos aos nossos filhos uma cultura capaz de 
criar estratégias para a vida, para a inclusão”.

 O recurso do Diálogo
Dialogar não significa ceder ao relativismo ou per-
der a própria identidade. Pierre Claviere, domini-
cano assassinado em um atentado na Algéria, em 
seu testemunho narra: “Encontramo-nos a realizar 
com meios pobres lugares de encontros e platafor-
mas para conhecer-se melhor, com as nossas di-
ferenças e as pesadas hereditariedades dos nossos 
conflitos passados e presentes. Hoje não há nada de 

mais necessário e de mais urgente que criar estes 
lugares humanos, nos quais se aprende a olhar na 
face, a aceitar-se, a colaborar e a colocar em comum 
as hereditariedades culturais que fazem a grande-
za de cada um. A palavra de ordem da minha fé é,  
portanto, DIÁLOGO”.
O diálogo está à base do relacionamento entre 
Deus e os homens e entre os próprios homens. O 
diálogo nasce do interesse –  “Eu cuido de D. Mi-
lani, Da nihi animas di D.Bosco e A te as confio, 
de Madre Mazzarello – da paixão, da condivisão 
e compaixão.
O diálogo que valoriza as experiências humanas e 
espirituais diversas. Com quatro atenções: o diálogo 
da vida, quando cada um se esforça em viver a re-
ciprocidade fazendo-se próximo, condividindo as 



3130

próprias alegrias e preocupações, os problemas; o 
diálogo da ação, no qual todos colaboram para o 
desenvolvimento integral e para a liberdade dos 
povos; o diálogo da troca, no qual se procura com-
preender a riqueza das heranças espirituais e cultu-
rais, valorizá-las e torná-las fecundas;  o diálogo da 
experiência, em que se condivide a própria  riqueza 
humana e carismática. Papa Francisco diz que este 
diálogo deve estar ao centro da educação na escola, 
com a finalidade de dar instrumentos para resolver 
conflitos em maneiras diversas de como somos ha-
bituados a fazer.
“A aquisição da cultura do diálogo não é uma estra-
da fácil de seguir, nem um atalho. A educação da 
cultura do diálogo é um processo de tempos muito 
longos que necessita paciência, coerência, longo 
prazo”. Trata-se de uma revolução cultural que re-
quer colocar em campo todas as energias educati-
vas capazes de estimular e acompanhar as pessoas 
na aquisição de uma nova “gramática da comuni-
cação” que seja, antes de tudo, respeitosa das pes-
soas. O desafio, porém, é de formar e  formar-se, 
aprender a olhar para o Outro como reserva, va-
lorizando sua força, favorecendo o encontro e o 
diálogo para construir juntos um mundo aberto 
a todos. Somente assim o Outro poderá se tornar, 
para todos uma ocasião de crescimento humano e 
espiritual.

ENCONTRAR O MIGRANTE. Il now for 
next: re-conhecer o outro .
É uma experiência de Formação séria 
e qualificada, dirigida a educadores, 
assistentes sociais, psicólogos e a todos 
aqueles que entram em contato com o 
mundo dos migrantes. O curso visa oferecer 
aos participantes um conteúdo  no qual 
encontrar uma direção clara na acolhida, 
no dialogar e cuidar dos migrantes 
estrangeiros, com um itinerário que tem 
em conta o panorama histórico, legislativo 
e social atual. “Hoje temos necessidade de 
recuperar a condição humana. A humanidade 
como única razão de estar juntos é um 
desafio para a contemporaneidade. Aqui 
retorna a necessidade de um crescimento 
na maturidade humana, na capacidade de 
conhecer o outro enquanto homem, para 
além das categorias, também para aquela de 
pobre” (G. Salonia). 
“O now for next: reconhecer o outro” envia 
ao momento e ao encontro presente ( Il 
now) que se vividos em um contato pleno, 
desperta o novo da relação que se prepara, 
aquele next que é justamente o novo 
átimo, um novo encontro e uma ocasião de 
crescimento. E é exatamente naquele next 
que, neste caso, se recolhe a maravilha da 
escuta-diálogo entre educador e migrante, 
colhendo reciprocamente o outro como 
“além”, alguém que pode  enriquecer-
nos profundamente, porque nos permite 
conhecer partes de nós que ainda talvez 
não conhecíamos, como em toda relação, e 
ainda mais quando se confrontam línguas, 
culturas e mundos profundamente diversos. 
Trata-se aqui da coragem de propor 
uma formação que eduque à alteridade, 
enquanto é o outro o horizonte que nos 
salva: “As relações na posmodernidade nos 
desafiam a encontrar seja novos modos de 
escutar, dialogar e comunicar com o outro, 
seja em  novos percursos de compreensão, 
inclusive daquilo que para nós é  de tal 
modo distante e incompreensível, mesmo 
porque o diferente de nós representa a nossa 
possibilidade de crescer e de mudar”  (Valéria 
Conte, Diretora do Instituto Gestalt Therapy Kairòss). 

No “ CavMangiagali” sempre 
souberam isto. A Fundadora e 
primeira voluntária Paola Ma-
rozzi Bonzi, até agora alma do 
Centro, de fato, logo descobriu 
a necessidade de colocar-se na 
escuta ativa das mulheres em 
dificuldade a levar adiante a 

gravidez e em pouco mais de 
três décadas foram 21.945 as 
crianças ajudadas a nascer.
“Como pode ser terapeutico, ci-
vil, ou simplesmente humano um 
ato que suprime a vida inocente e 
inerte no seu desabrochar?”, per-
guntou o Papa Francisco na Au-
diência geral de 10 de outubro 
de 2018,  trazendo à luz a abor-
dagem contraditória que per-
mite também a interrupção da 
vida humana no seio materno 
em nome da proteção de outros 

direitos”. Tutelar a vida em 360 
graus foi o objetivo constante 
para Paola Bonzi, mãe de duas 
filhas e avó de quatro netas, não 
enxergando, à idade de 23 anos. 
Um empenho levado  adiante, 
em toda parte, também fora da 
Itália: em 2016 por exemplo, 
sob convite do Patriarcado de 

34 anos de atividade a sustento das ma-
ternidades e da genitorialidade difíceis 
com projetos de ajuda personalizados, 
imediatos, concretos. É a história do Cen-
tro de Ajuda à VitaCavMangiagalli  de 
Milão, fundado em um hospital público 
em 1984. Somente seis anos depois a en-
trada em vigor da Lei 194 que, em 1978, 
introduziu na Itália a interrupção volun-

tária de gravidez. Na opinião comum 
aquela iniciativa  foi sempre chamada 
“lei sobre o aborto”, mas a sua finalidade 
original, como expressamente declarado 
no texto, foi a definição de “normas para 
a tutela social da maternidade e sobre a 
interrupção voluntária da gravidez”. Por-
tanto, não uma lei para o aborto, mas 
uma lei para a tutela da  maternidade.

Um diálogo pela Vida
Paolo Ondarza 
paolo.ondarza@gmail.com
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Moscou, falou da sua atividade pela-vida para os 
operadores sanitários provenientes das várias re-
giões russas e dalí nasceu a idéia de abrir um Cen-
tro de Auxílio à Vida, em Moscou. ”Hoje nasceu 
uma mãe”, é o título de um dos seus livros mais 
conhecidos: evitar um aborto, de fato, segundo 
a Autora, significa consentir a uma maternidade 
desabrochar. Nunca  ideológica na abordagem, a 
Fundadora da CavMangiagalli é valorizada em 
nível internacional e de modo transversal: basta 
pensar que a sustentar o seu nome na corrida à 
Ambrogino d’Oro, máxima condecoração con-
cedida pela cidade de Milão, conferida-lhe em 
2013, estiveram também personalidades prove-
nientes do mundo radical e “pro-choice”( pró-es-
colha). As mulheres que depois de tê-la encon-
trado, decidiram abrir-se à vida, falam todas que 
nunca se sentiram julgadas na sua motivação ini-
cial de abortar. “A minha paixão para sustentar 
a vida nascente – explica-nos Paola Bonzi – vem 
de uma minha experiência pessoal de gravidez 
difícil, durante a qual experimentei a solidão de 
uma mãe que tem como interlocutor direto so-
mente o seu filho, e do clima sócio-político da-
queles anos, Solidarnosc em Varsavia, onde as 
mulheres que tinham feito nascer o próprio filho 
propunham-se a ajudar as outras que chegavam 
ao hospital para abortar. Da experiência delas 
imaginei poder também eu, entrar em um hospi-
tal, a Clínica Mangiagalli de Milão, para escutar 
as mulheres em dificuldade pela gravidez difícil 
e indesejada. Da escuta-diálogo nasce um projeto 
de auxílio em que se procura responder aos seus 
problemas, de modo que possam aceitar a vida do  
própria criança”.

No CavMangiagalli a  Senhora  ajudou tantas 
mulheres a “ver”, reconhecer aquilo que outros 
não vêem: uma vida humana, uma “pessoa”, 
muito mais do que aquilo que para alguns é so-
mente um “aglomerado de células”.Como é pos-
sível viver esta “conversão” de pontos de vista? 
“No Centro de Ajuda à Vida temos um livrinho 
“mágico” que mostra as fotografias das várias 
fases de crescimento do filho. Destas fotografias 
se evidencia imediatamente que uma criança 
pequena de 5/6 semanas de gestação tem já os 

sinais de pertencente à espécie humana. Mas não 
é só isto; o que resulta mais importante é acolher 
a mãe, para que se aperceba das próprias reservas 
internas, de tal modo a realizar dentro de si uma 
vida, que não pediu para vir ao mundo, e da qual 
é responsável. Descobrir as próprias reservas a 
faz sentir em condição de levar adiante a gravi-
dez,  naturalmente com a nossa ajuda”.

A Senhora não enxerga. Como esta dificuldade 
a acompanhou e acompanha durante sua ativi-
dade em apoio da vida?
“Não me parece que isto se tenha constituído um em-
pecilho particular. Não vejo, mas me apercebo das 
posturas e sobretudo sinto os respiros, os gemidos, 
os pequenos rumores das lágrimas das mulheres que 
escuto. Então coloco em ação o meu profissionalismo, 
reforçado por um afeto que elas percebem”.

Como aborda as mulheres em dificuldade que 
batem à sua porta?
Eu sou consultora familiar, perita em relações fami-
liares. Com as pessoas que chegam coloco em ato 
uma “experiência” profissional para estabelecer uma 
“relação de ajuda”, feita de escuta e projetualidade”.

O que diz, ao invés, a quem decide abortar? 
Quanto é importante nesta situação a dimensão 
da acolhida e do diálogo, do confronto?
“Normalmente, sobretudo no início do colóquio, faço 
pouquíssimas perguntas. Deixo mesmo que as mulhe-
res se contem, se exponham. O meu não dizer deixa 
grande espaço à mulher, que sente que naquele tempo 
e aquele espaço são completamente para ela, que sabe 
muito bem que tem dentro de si a vida. Não servem 
sermões ou juízos negativos; a mulher acolhida pode, 
por sua vez, tornar-se capaz de acolher.

Na sua atividade a senhora entra em contato 
com mulheres jovens, que talvez em razão da 
distância geracional poderiam sentir uma certa 
estranheza ou rejeitar um modelo considerado 
“conservador”. Como se pode ser autoridade em 
matéria de promoção da cultura da vida em um 
mundo que muda velozmente e parece sempre 
mais condicionado por aquela que o Papa defi-
ne como  “cultura do descartável”?

“As pessoas em dificuldade sobre a decisão de 
prosseguir ou não a gestação, ajuda encontrar 
alguém que demonstre compreensão e afeto. Tal-
vez não ser mais jovem é um valor acrescentado, 
porque a idéia de abortar vem quase sempre de 
uma relação negativa com a mãe. Encontrar uma 
figura materna, disponível e afetuosa, mesmo 
profissional, pode ser vivido somente como mo-
mento positivo. Eu sou “antiga” mas não coloco 
na relação nem motivos tradicionais nem ainda 
religiosos”.

Quanto a mulher grávida, com dificuldade em 
levar adiante a gravidez, é hoje acompanhada 
pela sociedade, pela Igreja?
Infelizmente devo dizer que muito pouco; a socie-
dade não faz nada e a Igreja se ocupa  sobretudo 
de mulheres em dificuldade com a criança que já 
nasceu. A gravidez, sobretudo no primeiro trime-
stre, não é levada em consideração e a pequena 
criança não interpela ninguém, porque não se vê, 
não se sente, não se toca.  Portanto, para a menta-
lidade   corrente, é como se não existisse”.

Uma renovada cultura fundada sobre a recipro-
cidade homem-mulher,  pode contribuir para ver 
com olhos diferentes o tema da defesa da vida?
“Os homens são, com freqüência, fugitivos.. Não existin-
do mais a instituição do matrimônio como condição de 
pacto social, tantos homens, diante das dificuldades que o 
nascimento de uma criança comporta, rejeitam assumir as 
próprias responsabilidades.
A reciprocidade homem-mulher não pode ser senão posi-
tiva, se vivida com amor e respeito. Pode-se viver juntos sem 
ocupar-se do bem do outro. A estrada é longa, mas tam-
bém  de difícil acesso. Deve-se tomar em consideração que 
o outro é uma pessoa com as próprias características e os 
próprios direitos. Hoje tende-se a subestimar. O modo de 
viver bem juntos, aprende-se em família; no nosso tempo, 
porém, a família raramente se encontra para estar juntos, 
para trocar opiniões, para dialogar. O individualismo é uma 
variável, e  com certeza não ajuda na construção de um per-
curso comum em que cada componente pode dizer as suas 
opiniões, as suas aspirações, o  próprio mal-estar, porque se 
pode superar, todos juntos, os momentos difíceis que inevi-
tavelmente a vida propõe”.
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O exercício de interpretação pressupõe um código que 
ajude a descodificar diferentes elementos. Um código 
partilhado, escrito ou transmitido de uma geração a 
outra. Por exemplo, toda a comunicação não verbal 
apoia-se em códigos que se baseiam na tradição, sobre 
os costumes e hábitos de um povo ou de um território. 
Gestos, olhares, piscadelas que querem significar 
determinadas coisas, que transmitem uma mensagem 
muito precisa e que todos reconhecem.

O diálogo é uma arte
Anna Rita Cristaino, FMA
acristaino@cgfma.org

 Escolher
As opções de escolha multiplicam-se ao infinito. 
Mesmo para as coisas mais simples, isso torna-se 
complicado. Dou um exemplo talvez banal, mas até 
há algum tempo atrás, na Itália, se uma pessoa que-
ria um café, entrando num bar, bastava dizer “um 
café” e o barman, no máximo, poderia perguntar 
“com ou sem açúcar”. Agora, entra-se num bar e há, 
pelo menos, 6 ou 7 opções de escolha: curto, longo, 
com leite, avelã, nutella, com creme, com ginseng, 
com espuma, com caramelo, com cacau, etc. Todas 
essas opções que poderiam ser oportunidades para 
escolher melhor o que se adequa ao próprio gosto, 
o típico particular, desorientam. Pedes um café 
expresso e a tua amiga pede um café de avelã e, en-
quanto bebes o teu, pensas que tu, talvez te tenhas 
enganado na escolha, que o da tua amiga, se calhar, 
é melhor. Então, começas a duvidar e surge dentro 
de ti o desejo deles todos. Mas porquê escolher ape-
nas um?
E assim acontece com muitos jovens. No fundo, 
cada escolha tem em si também o lado da renúnc-

manos e a narrativa das histórias dos povos estão 
cheias de impulsos emocionais, de frases feitas para 
o efeito, de preocupação em receber o consentimen-
to, é muito mais complicado do que se imagina. É 
por isso que os jovens deveriam investir as suas 
energias na cultura, no conhecimento e no apro-
fundamento. A ignorância cria escravidão.

 Observar com atenção 
Para Simon Weill, a atenção é o caminho para a 
santidade. Permanecer atento a todas os aspectos 
da vida, saber descobrir em cada acontecimento 
um Além, o transcendente, o Outro por excelência 
é aquilo que dá sentido a cada fragmento. Prestar 
atenção significa permanecer nas situações sem 
querer fugir delas, sem alienações, e permanecer 
ali, tentando deixar-se tocar pela vida. Prestar 
atenção aos pormenores, para poder interpretar 
o quadro geral de forma mais eficaz. Um porme-
nor que isole o específico, tirando importância ao 
contexto, pode ser perigoso. Cada detalhe recebe 
significado a partir do contexto onde está imerso. 
E cada contexto é feito de detalhes.                            Imersas na realidade contemporânea, onde os fluxos de infor-

mação são variados, as novas gerações deparam-se com o uso de 
códigos mutáveis, não tendo, portanto, ferramentas definidas para 
interpretar a realidade e, em última análise, a própria vida.
Interpretar para perceber as experiências que se vivem ou os en-
contros que se têm, dá a possibilidade de “catalogar” os vários 
acontecimentos que nos ocorrem, as circunstâncias em que sur-
gem, desde que retenhamos algo que nos fez bem, que nos deu ale-
gria, nos fez crescer, ou também algo a colocar na gaveta das más 
recordações, das coisas que nunca mais queremos experimentar.
Perceber ajuda-nos a discernir. Mas a palavra discernimento soa 
estranha aos ouvidos dos jovens. É uma palavra obsoleta, difícil de 
compreender e ainda mais de exercitar.
A palavra deriva do latim ‘cernere’ (ver claramente, distinguir) 
precedido de ‘dis’ (entre), significa, portanto, “ver claramente en-
tre”, observar com muita atenção, escolher.

 Ver claramente
As sociedades contemporâneas vêem-se “bombardeadas” por milhões 
de informações, umas vezes verdadeiras, outras falsas, outras ainda 
feitas por medida. Não é fácil ver claramente. Vivemos numa socie-
dade complexa que, com muita frequência, é mais um novelo ema-
ranhado de notícias, das quais nem sempre é fácil encontrar a ponta 
de início. Ver claramente quando a narração dos acontecimentos hu-
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O Primeiro Ministro australiano Scott Morrison, interferiu ofi-
cialmente, porque o protesto se tornou viral, pedindo aos estudan-
tes mais empenho escolar e menos ativismo. O mesmo aconteceu, 
mesmo em escala, na Alemanha, Holanda, Finlândia e mais em 
geral nos países em que é maior a sensibilidade das pessoas sobre 
mudanças climáticas.
Greta participou da Cop24, a vigésima quarta Conferência 
sobre clima que se realizou em Katovice, na 
Polônia. Nos mesmos dias os “coletes ama-
relos” colocavam a ferro e fogo, Paris para 
aumento de impostos sobre a gasolina; na 
Itália o governo discutia para um alívio fiscal 

Greta Thumberg, é sueca, tem quinze anos, tem sindro-
me de Asperge e falta à escola em todas as sextas-fei-
ras pela manhã. Faz isso desde  agosto passado, o mês 
mais quente da história sueca, para protestar contra 
a mudança climática. No início estava só, apoiada so-
mente pelos pais, depois a coisa se tornou séria. Greta 
continuou o seu protesto nas redes sociais cunhando 
o slogan #fridayforfuture (sexta-feira para o futuro) e 
deixando-a em escala global. O resultado?

Veronica Petrocchi
veronica.petrocchi91@gmail.com

ia. Escolher um jovem, ou uma jovem, comporta a 
renúncia a todos os outros, mas é difícil, a escolha 
nunca é definitiva. Escolher um curso de estudo 
e deixar as outras opções, torna-se cada vez mais 
complicado, e, então, surgem faculdades híbridas 
que permitem fazer um pouco de tudo.
Se pensarmos bem, percebemos que a necessida-
de de fotografar e contar todas as escolhas feitas: 
as férias, o local, o passeio, a jovem ou o jovem, a 
bicicleta, as roupas, os sapatos, parece que há algu-
ma coisa a convencer-nos de que a escolha feita é a 
melhor, aquela que reúne maior consenso, mas, no 
fundo, a dúvida persiste.
Isto não se passa com todos, e a busca de opções, 
entre um mar de informações, gera ansiedade! É 
como quando se levam crianças a uma pastelaria 
e se lhes diz: “Escolhe um bolo”, “Mas como faço?...
são todos bons”, e nasce neles a vontade de os pro-
var todos.
E parece ser exactamente assim a forma como mui-
tos jovens, mas também muitos adultos, abordam 
a vida. Provam experiências diferentes, esperando 

perceber, mais cedo ou mais tarde, qual é o seu lu-
gar no mundo, mas, entretanto, eles deslocam-se de 
um lugar para outro, à espera que a “vida” comece.

 A arte do diálogo
Entrar em diálogo com a vida, com as pessoas, 
colocar perguntas, escutar, tudo isto fornece fer-
ramentas e recursos para construir um código que 
ajude a interpretar a vida. Quem lê e medita a Pala-
vra de Deus, com uma profunda atitude de escuta, 
consegue ler à luz dessas palavras, aquilo que a vida 
lhe está a permitir experimentar. Compreender-se a 
si mesmo, sem medo de não conseguir fazê-lo ime-
diatamente, e sem impaciência para dar definições 
precipitadas de si, ajuda-nos a permanecer nas si-
tuações e a procurar aprender com calma, pouco a 
pouco, a prestar atenção, para descobrir qual o pas-
so seguinte a dar.
O diálogo, a abertura ao outro, entrar em comuni-
cação com o outro, dá a possibilidade de se enten-
der. O diálogo é um acto que ajuda a construir, e, na 
construção, há sempre uma escolha a fazer.
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Jovens corajosos

Os jovens, a fé e o discernimento vocacional 
Instrumentum Laboris (n. 55)
Sobretudo os jovens estão expostos a este clima, dado os seus 
hábitos de comunicação, e precisam de ser acompanhados para 
não ficarem desorientados. No mundo da pós-verdade, a frase 
«Cristo é a Verdade que torna a Igreja diferente de qualquer 
outro grupo secular com que nos poderemos identificar»                                                                                                                                     
(RP 11), que a Reunião Pré-Sinodal utiliza, acaba por ter, 
inevitavelmente, uma plenitude diferente, relativamente a outras 
épocas. Não se trata de renunciar ao específico mais precioso do 
cristianismo, para se conformar ao espírito do mundo, nem é isso que os 
jovens pedem, mas é necessário encontrar a forma de veicular o anúncio 
cristão em circunstâncias culturais mudadas. De acordo com a tradição 
bíblica, é bom reconhecer que a verdade tem uma base relacional: o ser 
humano descobre a verdade quando a experimenta por parte de Deus, 
o único verdadeiramente fiável e digno de confiança. Essa verdade deve 
ser testemunhada e praticada e não apenas discutida e argumentada, 
algo que também os jovens da RP têm consciência: «As histórias das 
pessoas que fazem parte da Igreja são formas eficazes de evangelização, 
porque sobre experiências pessoais não se pode discutir» (RP 15).
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em favor de quem adquiria automóveis elétricos; 
Trump rebatia que a América teria usado toda 
fonte energética disponível para manter o seu 
crescimento econômico; os governos de meio 
mundo, desenvolvidos ou não, discutiam que a 
luta das mudanças climáticas deveria ser iniciada 
em outro lugar, não certamente em seu país.

  Raiva ou responsabilidade
Greta diz que “deveremos ser mais responsáveis 
pelo caos que criamos” e  “enraivecer-nos mais”. E 
quando o diz, com a sua voz de 15 anos, dá vontade 
de acreditar que seja ela a verdadeira mudança 
diante da raiva conservadora e da resposta 
sustentada pelas elites que olham do alto para baixo 

  Nunca dizer nunca. Roma, 19 de abril de 2019.
“O nosso futuro foi vendido, porque poucas pessoas 
podem ganhar muito dinheiro. Quando nos dizem 
que o céu é o único limite nos dizem uma mentira. 
A única coisa da qual temos verdadeiramente neces-
sidade é o futuro. Muitos  de nós 
o entenderão quando for muito 
tarde. Estamos a um  cruzamento 
para a humanidade”. Na Praça do 
povo, no centro de Roma, milha-
res de estudantes se encontraram 
para escutar o discurso de Greta e discutir o seu fu-
turo. A sua determinação a leva também ao Senado, 
onde sem meios-termos diz aos políticos de “olhar 

e não entender os jovens”. 
É mesmo este o ponto: 

olham-nos, nos jul-
gam do alto da sua 
sabedoria e o que 
nos restituem? Um 
mundo à deriva, 
guerras, ódio, polu-
ição. Nós queremos 

estar com Greta, 
porque ela tem 

toda forma de dissidência, e depois fazem um 
pretexto para não mudar nada. A raiva de Greta 
é também a nossa, aquela de quem vê ameaçado 
o próprio futuro, esmagado por um medo que 
paralisa o presente, a raiva de quem é consciente 
dos riscos de um modelo de desenvolvimento que 
faz passar em cavalaria relações como aquelas do 
“Painel Internacional sobre Mudança Climática”, 
que enumera, com todas as avaliações científicas 
possíveis, os riscos devastadores do caminho 
empreendido e que nos recorda quanto seja 
sempre mais difícil mudá-lo. Esperamos da política 
uma assunção de responsabilidades para com os 
jovens, os seus eleitores de amanhã, não somente 
em âmbito ambiental, e que recorda aos políticos 
de todo o mundo quanto estejam violando 
sistematicamente o pacto geracional sobre o qual 
se rege toda sociedade organizada. “Por isto, talvez, 
valeria a pena ocupar-se mais de Greta Thunberg 
que dos “coletes amarelos”, mesmo se o seu protesto 

não enche as praças e não coloca a ferro e 
fogo um bonito nada”, assim escrevia 

uma manchete jornalística 
a 8 de dezembro de 2018.

na cabeça o bem comum, o seu, dos seus e dos nos-
sos filhos, em todo o mundo. É ela o verdadeiro de-
safio ao status quo, uma garota capaz de mobilizar 
milhões de jovens em uma manifestação mundial 
sem precedentes.

Atacam os transportes, os in-
cineradores, o capitalismo e as 
infra-estruturas em geral. Mas é 
sobre a política que os meninos 
manifestam a sua desaprovação. 
O clima, claro, é somente um dos 

problemas. As intervenções de colegiais, rapazes da 
media, estudantes universitários de toda região da 
Itália e de outros países, alternam-se em ritmo forte, 
em poucos segundos, na praça da Capital: “Somos 
jovens, mas nem por isto não entendemos o que 
acontece”. Estamos diante a uma das maiores crises 
globais, que colocam em discussão o nosso estilo de 
vida e a nós mesmos. É útil uma mudança de men-
talidade, uma sociedade de maior equidade, uma 
política desvinculada dos interesses. “O mundo 
está dividido em duas partes, uma que odeia e uma 
que ama”- grita uma estudante de Milão; “Basta de 
egoísmo”. Faz-lhe eco um  outro estudante: “Esta é 
uma sociedade que nos está deixando sempre mais 
sozinhos. A única coisa que nos é pedida é levar 
adiante a economia. E para quem sofre de carência 
de afeto? No fundo da praça há um mirante com 
pessoas que se abraçam gratuitamente. Para apren-
der a confiar-nos uns nos outros, para sentir-nos 
mais amados e amar mais também o planeta”.
Cada um de nós deveria refletir, e por-se realmen-
te na escuta dos jovens. A informação, a política, a 
sociedade inteira é esmagada pela obsessão da eco-
nomia e pelas finanças que, dia após dia, obscure-
cem os valores que estão na base de todo Estado: a 
solidariedade, a possibilidade para cada pessoa sen-
tir-se amada e considerada, mas não um descartável 
da sociedade. Os jovens, também pela coragem de 
Greta Thumberg, saíram do silêncio e se rebelam 
com aqueles que estão roubando o seu futuro. En-
tenderam que o problema é maior que o clima, por-
que diz respeito à humanidade, que é muito mais 
importante que qualquer ponto percentual de PIL 
(Produto Interno Bruto).
Nós estamos com Greta, nós estamos com o Pla-
neta. E você?

“Somos jovens, a geração 
precária por excelência 
e estamos aqui para 
prepararmos o futuro”.
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Em uma estupenda passagem do filme O tigre e a neve, Roberto 
Benigni dirigindo-se aos seus estudantes, exclama: “A beleza 
começa quando alguém começou a escolher, desde  Adão e 
Eva”. Somos mesmo seguros de que somos nós que fazemos 
as nossas escolhas cotidianas, ou então estamos delegando a 
condução das nossas jornadas a quem pensa por nós, de modo 
mais rápido, preciso, racional, na prática, mais eficiente que 
nós? 

Tudo sob controle!
Elisa Molinari, FMA
elisamolinari@yahoo.it

Chegar, de carro a um endereço 
desconhecido segundo o 
trajeto mais breve e sem 
tráfego, procurar conteúdos 
interessantes na Web, conseguir 
um artigo que não se encontra 
em nenhuma loja da nossa 
cidade, da nossa cor preferida e 
no preço conveniente, preparar 
a mala conhecendo poucas 
condições do tempo para a 
meta das nossas férias... Quase 
onipresente em muitíssimas 
das decisões de cada dia, 
influenciam as nossas vidas e 
modificaram a nossa existência 
no arco dos últimos 60 anos: são 
os algoritmos e fazem parte das 
“palavras difíceis” que vêm da 
Matemática e da Engenharia.
Exatamente por isso gozam da 
nossa confiança incondicional 
e, a não ser que não sejamos 
“peritos na matéria”, não 
nos interessa mais de 
tanto conhecer os difíceis 
mecanismos subjacentes a estes. 
Na realidade os usamos sempre: 
no cálculo das operações 
na escola, nas resoluções de 

problemas de geometria ou mais simplesmente 
na preparação de uma torta seguindo a receita! 
Overdadeiro desenvolvimento dos algoritmos 
o vemos, porém, com a primeira construção 
das máquinas dedicadas à  elaboração dos 
dados e à resolução dos problemas mediante 
procedimentos, a partir da Máquina de 
Turing, sobrenome do matemático inglês 
considerado o Pai da Inteligência Artificial. Os 
algoritmos foram e são ainda um poderoso 
motor na inovação e no desenvolvimento da 
automação, facilitados pela acessibilidade à 
Web e pela evolução dos dispositivos tais, a 
ponto de tornar procedimentos complexos ao 
alcance de todos, como consultar o tempo logo 
cedo ou efetuar uma operação bancária de casa.

  O que é um algoritmo?
Tecnicamente é uma sequência ordenada de ope-
rações que, a partir de uma série de informações, 
conduz a um determinado resultado em um tempo 
finito. Existe portanto, um ponto de partida e um 
ponto de chegada e, graças ao desenvolvimento tec-
nológico que permite a re-elaboração sempre mais 
veloz de uma série bem mais consistente de dados, 
é possível ajustar o tiroteio ao longo da estrada, 
fazendo as contas com os imprevistos cotidianos. 
Tomemos como exemplo o “novo cálculo do per-
curso ”que põe em ação o nosso navegador quan-
do, percorrendo a estrada que estava indicada,nos 
encontramos diante de um obstáculo, ou decidimos 
seguir por um retorno, o nosso instinto ( errando 
a estrada). O GPS, através de um algoritmo, reela-
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mente ao escritório, economizar  adquirindo com 
Amazon, otimizar os tempos das diversas comis-
sões. Os algoritmos estão realmente simplificando a 
vida, salvo pois tornar-nos totalmente incapazes de 
resolver um problema sem o auxílio da tecnologia.  
Digamos a nós mesmos a verdade: permanecer sem 
conexões nos desorienta. Em nome da velocidade 
e da eficiência, corremos o risco de deixar que exi-
stam as sequências de instruções a decidir por nós, 
o que seja melhor para nós, e até quem somos nós, 
desresponsabilizando-nos progressivamente.

Informação. Na Tecnologia da Informação o termo 
mais correto é dados. Esses são fornecidos por al-
guém, e na quantidade e na modalidade que pode-
mos receber: o algoritmo de um motor de pesquisa 
permite descobrir e decodificar uma infinidade de 
dados para chegar às informações que procura-
mos. Estas informações são, por sua vez, escolhi-
das segundo as prioridades estabelecidas por um 
outro algoritmo, Page Rank, que avalia as páginas 
ou  sites de maior relevância em relação aos termos 
procurados. Em base a quais critérios? Pacotes de 
informações confeccionados de modo parcial e 
arbitrário e podem levar ao conhecimento pleno 
de um fato ou de um assunto?
Por outro lado, consideramos os dados que nos são 
pedidos nas várias passagens que efetuamos du-
rante a nossa navegação: “dados”, isto é, doados por 
nós com o risco de uma homologação ou de uma 
instrumentalização daquilo que de mais íntimo e 
reservado pode existir, isto é, a nossa pessoa. Certo, 
muda a vida, poder satisfazer qualquer solicitação e 
receber assistência em qualquer parte onde nos en-
contremos, diretamente do nosso dispositivo, mas o 
real conhecimento de uma pessoa e da sua cultura 
não pode reduzir-se a um simples dado.

Neutralidade. Tratando-se de processos ma-
temáticos, somos levados a pensar que as escolhas 
efetuadas através de algoritmos não sejam afeta-
dos por fatores pessoais ou muito humanos como 
os preconceitos: uma máquina pode realizar uma  
escolha “neutra” e justa baseando-se sobre dados 
objetivos. Isto comporta sempre mais na utilização 
de algoritmos nos procedimentos que dizem respei-
to a campos como a política, a economia, o mundo 

Os algoritmos podem explicar tudo? 
A resposta é “não”, porque não existem somente os 
números racionais, existe também a irracionalida-
de, como nas poesias de que fala Benigni, feitas de 
emoções, de criatividade, de fantasia, de um  rumor 
de um raio ou de toque de Deus, de sonhos a olhos 
fechados ou a olhos abertos... Talvez é mesmo este 
o desafio, o de permanecer humanos, recordando 
tudo aquilo que torna o homem único e irrepetível, 
reafirmando o seu valor e a sua supremacia sobre 
o Criado, segundo o Gênesis: “cuidar daquilo que 
te foi dado e dominar sobre as criaturas... também 
sobre aquelas que são fruto da nossa inteligência”.

bora instantaneamente as novas coordenadas, atin-
gidas por uma rede dedicada de satélites artificiais 
em órbita, para fornecer-nos uma nova estrada. 
Até aqui nada de extraordinário, se consideramos 
que para nós isto se tornou ordinário. Derrick de 
Kerckhove, famoso lingüista e antropólogo aluno 
de Mc Luhan, na sua obra Brainframes, defende 
que o nosso cérebro, em contato com as tecnolo-
gias, tem o mesmo comportamento adaptativo que 
ilustramos. Cada novo meio de comunicação con-
figura os nossos hemisférios cerebrais, delineando 
mudanças substanciais neuronais, criando uma 
espécie de “molduras” (brainframes) que sintetizam 
as modalidades com que compreendemos o mundo 
e reagimos a este. Isto significa que alguns proces-
sos que desenvolvemos habitualmente com as nos-
sas “próteses tecnológicas” já modificaram o nosso 
modo de decidir, de agir e até de pensar.

  Benefícios reais e aparentes dos algoritmos 
Certeza. Em uma realidade sempre mais complexa e 
desordenada, os algoritmos são com certeza um grande 
auxílio que nos permite “colocar ordem em nossa vida”, 
elaborando para nós um excessivo número de infor-
mações aglomerando-se em nossa mente.  Aliviam-nos 
da ânsia da indecisão e da incerteza, propondo-nos a 
alternativa melhor e reforçando o nosso agir. Enfim, to-
mando o nosso sartphone podemos  finalmente dizer: 
“Está tudo sob controle!”. Mas, é realmente assim? 
Delegar nossas escolhas leva-nos a confiar cegamente 
em um sistema que combina as informações das quais 
não conhecemos as reais proveniências e que pode 
esconder das lógicas com as quais podemos não estar 
de acordo. EdgeRank, o algoritmo de Facebook, de-
termina aquilo que deve aparecer e em qual ordem no 
fluxo das notícias de cada usuário. Na prática estabele-
ce para nós qual das conexões seja a mais importante 
e, portanto, aparece mais frequentemente, em base às 
afinidades que temos com outros escritos e com alguns 
conteúdos. Isto impede seguramente a abertura a quem 
é diverso de mim, a temática com a qual poderei encon-
trar-me em desacordo, mas que podem constituir uma 
fonte de riqueza e de troca de opiniões.

Eficiência. A palavra algoritmo conduz-nos ime-
diatamente à eficiência, que se traduz em uma eco-
nomia de tempo e de dinheiro. Chegar mais rapida-

do trabalho, em que existem passagens delicadas 
em termos humanos, por exemplo: a valorização 
do pessoal,  a determinação da confiabilidade de 
um empréstimo, o andamento de uma campanha 
eleitoral ou de uma agência, a  contratação dos tra-
balhadores, para citar alguns. Na realidade, mesmo 
porque projetados por homens, os algoritmos não 
são de fato neutros enquanto refletem a opinião e 
a intencionalidade de quem os concebe, colhendo 
somente uma parte da verdade, com freqüência em 
desvantagem de valores e de potencialidades que 
não emergem diretamente das variáveis através das 
quais se procura um certo resultado.
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Desafios antropológicos
Uma nova fronteira referente a estas reflexões é a algor-etica, proposta pelo Padre Paulo Benanti, 
franciscano, que se ocupa de ética das tecnologias. Trata-se de uma que na relação homem-máquina 
tutele os valores humanos, para evitar a algo-cracia, isto é, o domínio dos algoritmos e para 
fazer de modo que as máquinas estejam realmente a  serviço do homem. O tema ético é sempre 
mais considerado em consideração no campo da inteligência Artificial, que se encontra diante a 
verdadeiros e próprios dilemas.O uso massivo que hoje se faz, e que sempre mais se fará no futuro, 
dos algoritmos nos âmbitos da vida humana não nos permite excluir totalmente a possibilidade que os 
algoritmos sejam usados para realizar escolhas para enfrentar problemas com implicações morais e de 
valores profundos. Como poderá acontecer se, por exemplo, um  Google Car um dia se encontrar diante 
de uma escolha de dever pressionar um pedal ou por em risco a vida dos seus passageiros? A escolha será 
obviamente deixada  ao veículo e aos algoritmos que a governam.
Confiando-lhes as escolhas e decisões que até agora estiveram sempre na cabeça dos seres humanos, 
se desloca a fronteira entre técnica e humanismo, em um território no qual nunca se encontrou e de fato 
se muda, talvez em modo irreversível, a relação entre ética e ciência, entre homens e máquinas, entre 
racionalidade automática e vida (D. Talia, A sociedade calculável e os big data: Algoritmi e persone nel mondo 
digitale.. Rubbettino - 2018)
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matização: um reconto bíblico, 
um fato de crônica, ou um 
episódio da vida de um santo. 
A dramatização, em âmbito 
educativo, exalta a imaginação, 
a expressão criativa e se desen-
volve no contexto do lúdico. 
Imaginação e criatividade na 
primeira parte do arco do de-
senvolvimento são estritamente 
ligadas ao lúdico, componente 
vital do crescimento, conotada 
pela gratuidade, liberdade de 
expressão, alegria, vitalidade e 
cooperação. A imaginação, a 
criatividade e o jogo são comu-
mente colocados no período da 
infância, mas são importantes 
em todas as fases da vida, so-
bretudo na pré-adolescência, 
estações durante as quais os 
meninos se expressam com di-
versos aspectos da sua persona-
lidade em construção, ou com 
diversas personalidades.
Quando uma situação parcial 
é realizada, quando se vê ou 
se percebe que os meninos se 
apropriaram do seu persona-
gem, talvez até construída por 
uma biografia bem precisa, 
quando são realmente situados 
na parte, é necessário propor 
repetir a improvisação, forne-
cendo ulteriores dados para 
improvisar em tal modo que o 
todo seja enriquecido ulterior-
mente e constitua um peda-
cinho que será acrescentado, 
devagar, a outros trechos, até se 
tornar, no final, o conteúdo do 
espetáculo e o seu roteiro nar-
rativo. Enquanto constroem a 
“parte”, os participantes no cur-
so de dramatização trabalharão 
também na cenografia que jun-
tos à animadora/ao animador 

terão decidido. Qualquer ele-
mento que se utiliza, deve ser 
um todo com as improvisações, 
porque somente neste modo 
a ação dramatúrgica não será 
uma série de elementos desta-
cados que se acrescentam um 
ao outro, mas formará um cor-
po único.

  Uma cortina aberta 
      sobre o social
Para ensinar de modo eficaz a 
dramatização (em inglês sim-
plesmente drama), é necessário 
que a escolha do tema ou do per-
sonagem sejam particularmen-
te próximos à vida dos jovens 
que animam os pequeninos e os 
meninos e meninas que seguem 
nosso curso de teatro educativo. 
Um exemplo? Espetáculos que 
tratam sobre a importância da 
maternidade e da paternidade, 
que tratam dos empenhos dos 
pais, do valor da presença de-
les junto aos filhos. A reflexão 
sobre os relacionamentos entre 
as gerações, sobre a necessida-
de de cuidado e proteção por 
parte dos adultos estão presen-
tes nos textos teatrais clássicos 
e de patrimônio comum. Para 
os menores, eis Peter Pan (Mr. 
E Mrs Darling com os seus três 
filhos Wendy, John e Michael) e 
Mary Poppins (os cônjuges Ban-
ks com os filhos Jane e Micha-
el). A atenção à própria e outras 
culturas, às tradições preciosas 
a serem respeitadas e transmi-
tidas, como se lê no capítulo 3 
do Documento Final do Sín-
odo sobre os Jovens, poderiam 
inspirar-nos textos teatrais a 
serem redigidos e dramatizar 
também, graças à cinematogra-

fia mais recente. Por exemplo 
Coco (20170 da Disney-Pixar, 
na inesquecível trama sinteti-
zada pela frase de Miguel: “Eu 
e a minha família seremos tam-
bém um pouco estranhos, mas 
permanecemos unidos... nada é 
mais importante do que aqueles 
que amas”. Permanecer próximo 
aos consumos das crianças, dos 
jovens e adolescentes de hoje 
motivando sobre reflexões e fa-
zendo descobrir valores escon-
didos aos seus olhos, pode ser 
uma pista facilmente acessível 
através da dramatização teatral.

O que dizer sobre a pro-
blemática a ser explorada com 
os maiores, conectados com 
a sociedade que muda, com a 
amizade, com a prática dos en-
sinamentos morais e com todas 
as formas de vulnerabilidade? 
Do viver à margem às fragilida-
des mentais, ao mal-estar social 
e à forte experiência do sofri-
mento. Podem vir em auxílio 
manuscritos teatrais robustos 
tirados da literatura interna-
cional como Oliver Twist di 
Charles Dickens, Piccole donne 
di Louisa May Alcott, Giovanna 
dÁrco di Darrah Cloud. Com os 
adolescentes e os jovens é pos-
sível estender-se sobre reflexões 
mais amplas e profundas como 
a condição feminina com Casa 
di bambola di Henrik Ibsen ou, 
com a necessária capacidade 
crítica, utilizar as onze obras te-
atrais de Natália Ginzburg. 

Em sentido pleno, a drama-
tização desenvolve todas as 
potencialidades dos meninos. 
É um processo de busca que 

A dramatização é um ponto 
de referência em todas as si-
tuações educativas porque faz 
próprias as finalidades gerais da 
educação. Praticado a dramati-
zação o jovem utiliza todas as 
suas reservas cognitivas, afeti-
vas e de ação e se sente parte da 
realidade que está construindo, 
e, ao mesmo tempo, comuni-
ca-se com o outro, sempre uti-
lizando todas as próprias ener-
gias, até envolvê-lo na própria 
realidade em construção. Tudo 
pode tornar-se ocasião de dra-

O termo “dramatização” significa  tanto “adaptar 
para o teatro,  quanto exagerar a importância ou a 
gravidade de um fato ou de uma situação”. Sobre esta 
prática se deseja refletir neste artigo. A dramatização 
é uma verdadeira e própria escola de comunicação. 
É ocasião de coletivo e co-presença porque dá a pos-
sibilidade de estar juntos no tirocínio do escutar-se 
para aprender a escutar, do controle dos gestos, da re-
dução das tensões e da intervenção sobre as próprias 
emoções.

Ensinar e aprender a “dramatizar” 
para crescer

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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Incessantemente a filosofia, desde Sto. Agostinho até 
hoje, vem propondo a idéia de que o nosso verdadei-
ro eu não seja aquele social, externo, mas sim íntimo 
e individual,  cujo perfil seria representável somente 
através de um olhar  interior.

A música: entre interioridade e 
afirmação da identidade

Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it
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Encontramos manuscritos teatrais 
para meninos no endereço Internet:

Em italiano: http://
www.gttempo.it/
CopioniRagazzi.htm

Em francês: https://
www.dramaction.
qc.ca/fr/textes-a-jouer-
avec-vos-eleves/textes-
a-jouer/

Em espanhol: https://
www.titerenet.com/ 
2007/04/09/cuentos-
y-obras-de-teatro-
para-representar/

http://lapiceromagico.
blogspot.com/p/teatro-
infantil.html

Péter Szondi, autor de Teoria do drama moderno, diz que 
o teatro é uma reprodução das relações interpessoais e 
se fundamenta portanto sobre o diálogo. Então quem 
escreve para o teatro escolhe com cuidado as palavras, 
produzindo textos completos e ao mesmo tempo 
econômicos, enxutos e convincentes que movem à ação.

A música parece realizar no homem justamente este movimen-
to: do externo para o interno. De fato, o compositor e Diretor 
da orquestra estadunidense Leonard Bernsteis dizia: “A mús-
ica pode dar nome ao inominável e comunicar o desconhecido”.
Tem acontecido a cada um de nós! A escuta de uma mús-
ica ou o texto de uma canção podem parecer escritos justa-
mente para nós, isto é, que nas palavras narrassem exatamen-
te a nossa história, os nossos sentimentos, a nossa interioridade.
A música cria este mistério mágico: expressa a nossa identidade.
“A música tem a capacidade de com-mover o animo humano, mais que 
qualquer outra arte. A música nos fascina, nos toca a alma e o coração e 
nos leva a um  outro mundo. Como um acorde de um violino se tocado, 
faz entrar em ressonância todo o instrumento e as outras cordas, assim 
também uma música entra em ressonância com o nosso modo de existir”.

 Os jovens e a música
Muitas vezes o mundo dos adultos não consegue compreender o gosto 
musical dos jovens, porque interpreta estes “novos sons” com os próprios 
conhecimentos e preconceitos. E isto acontece sempre. Aconteceu e conti-
nuará a acontecer: de geração em geração.
Os novos sons da música contemporânea respondem a quanto experi-
mentam os jovens neste momento: sons eletrônicos em contrastes com os 
sons clássicos, rimas faladas dos rapper que contam o mundo hodierno. 
Com certeza o Rap é um gênero musical no qual existe uma variedade de 
temas, que de qualquer modo tem um gênero musical a ser respeitado, que 
representam um limite, porque não permitem expressar-se de modo com-
pleto. Realmente os jovens estão sempre na busca de afirmar-se e construir 
um espaço interior no qual recolher-se e interrogar-se sobre a própria iden-
tidade e sobre as verdades profundas.
Como dizia Wolgang Amedeus Mozart: “A verdadeira música está entre 

as notas” e não somente na melodia 
que escutamos. Portanto, a busca 
de si próprio de um jovem pode 
acontecer também no mundo mu-
sical, nas palavras de um rapper 
que para nós podem parecer áridas 
e insensatas.

 Música e crescimento
É de sempre que a música repre-
senta um lugar de crescimento e 
de introspecção.
Já no 2000 Bon Jovi cantava em 

emprega mente e coração através de uma ação 
direta. Quem entra no papel se aproxima a um 
novo modo de ver um problema. A dramatização 
é interessada à experiência direta e no processo, 
mais que no produto. A dramatização consiste 
na criação das situações, no delineamento dos 
problemas e na sua solução ativa através do as-
sumir papéis. Existem duas condições indispen-
sáveis para o desenvolvimento deste processo: um 
autêntico entrar no papel e o empenho sério da 
parte dos participantes. Em síntese, uma grande 
oportunidade para educar os meninos fazendo-os 
crescer.
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It’s my life ( Isto é minha vida) este 
caminho interior. Esta canção se 
torna um hino para uma geração 
de jovens. De fato, Ele mesmo 
disse: “Enquanto escrevo “It’s, my 
life” estava na realidade pensando 
em compor alguma coisa refe-
rente à minha vida e ao meu pa-
pel nela. Não percebia, ao invés, 
como a mesma frase “Ït’s my life” 
teria podido ser tomada como 
modelo para diversas pessoas, 
pelos adolescentes, homens, pe-
las mulheres, pelos anciãos, por 
qualquer um. O verso “It’s My life, 
e it’s now or never”( Isto é a minha 
vida, e é agora ou nunca mais”) 
acredito que represente verdadei-
ramente um hino a viver a vida 
dia a dia, sem pensar ao futuro ou 
ao passado, mas em viver o mo-
mento atual”.
Também o grupo rock canaden-
se dos Arcade Fire em seu hit 

do título Ready to start ( Prontos 
para iniciar) narra mesmo a so-
ciedade contemporânea e como 
todos devemos render-nos e 
submeter-nos a poderes mais for-
tes: “Todos os meninos souberam 
sempre que o imperador usa no-

então. As palavras contidas na canção por ela inter-
pretada, com o título This is me (Isto sou eu) nar-
ram mesmo a necessidade de resgate que cada um 
de nós tem quando se sente incompreendido pelo 
mundo externo: “O escuro não é uma novidade para 
mim. Esconde-te, diziam: porque não queremos os 
teus pedaços quebrados. Aprendi a envergonhar-me 
de todas as minhas cicatrizes. Foge, diziam: ninguém 
ti amará por aquilo que és. Mas eu não deixarei que 
me reduzam a pó, eu sei que existe um lugar para nós. 
Nós que somos gloriosos. Quando as palavras mais 
afiadas querem ferir-me. Enviarei um dilúvio, as afo-
garei. Sou corajosa, estou ferida. Sou aquilo que devo 
ser, esta sou eu”.

vas roupas, mas de qualquer modo  inclinar-se a eles é melhor que estar 
sós. Agora estou pronto para iniciar. Não estou seguro se abrirás a porta. 
Para dar um passo dentro da obscuridade”. É esta obscuridade do mun-
do que nos circunda que segundo eles não torna os indivíduos livres. O 
próprio Johann Sebastian Bach dizia que: “A música ajuda a não sentir 
dentro o silêncio que existe fora”.
O recente sucesso do filme Bohemian Rhapsodyha trouxe ao auge os 
Queen( rainhas) que sempre representaram para os jovens o desejo 
de viver a vida em modo pleno e sem regras, também cm toda a inco-
erência do caso. Uma das suas canções mais famosas se intitula Don’t 
stop me now ( Não me pare agora), onde parece que distanciar-se do 
mundo terreno seja o único modo para encontrar a si próprio: “Esta 
noite me divertirei de verdade, sinto-me vivo e revirarei o mundo. Sim, é 

flutuando aqui em volta em êxtase, portanto não me 
pare agora, não me pare estou me divertindo, estou 
me divertindo. Se queres divertir-te deves apenas me 
chamar”.

  A procura dentro de si
O psicoterapeuta Carlo Gustav Jung dizia: “A vossa 
visão aparecerá mais clara somente quando olhardes 
o vosso coração. Quem olha do externo, sonha. Que 
olha ao  interior se desperta”.

É esta busca de verdade que ainda hoje guia o homem a encontrar a 
si próprio. O filme Greatest Show (Maior show) manuscrito em 2017 
narra a história de Barnum, o famoso circense que reuniu em torno 
de si todas as pessoas que eram consideradas diferentes e as levou a 
passeio pelos Estados Unidos fazendo-as aparecer. A cantora Keala 
Sette interpreta neste filme o papel de Lettie Lutz, a mulher barbuda, 
que exatamente por esta sua diferença havia sido marginalizada até 

Cada um de nós, na vida se viu a combater com os 
próprios limites ou com o julgamento dos outros, 
mas o importante é encontrar a força para comba-
ter. Esta força pode chegar também por uma canção 
que naquele momento representa o teu estado de 
espírito.
Podemos, portanto, afirmar que a música seja pode-
roso meio para conhecer a própria interioridade e 
afirmar a própria identidade: talvez gritando o texto 
de uma canção ou então cantando vigorosamente 
ou simplesmente tocando o trecho que mais nos faz 
vibrar dentro. Porque ainda hoje é verdade o que di-
zia o filósofo Charles Sanders Perice: “A identidade 
de um homem consiste na coerência entre aquilo 
que faz e aquilo que pensa”.
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Estamos em 2002, em Sacramento, na Cali-
fórnia, a cidade natal das escritoras, que na 
grande tela se revela em Christine McPher-
son, estudante de 16 anos, em uma escola 
católica. Christine é uma adolescente no de-
licado momento das difíceis escolhas para o 
futuro (o colegial, a cidade onde freqüentá-lo), 
da definição da própria identidade. A sua índ-
ole rebelde a leva a rejeitar o próprio nome de 
batismo e assumir o sobrenome de Lady Bird, 
porque “foi dado por mim a mim”.

  A menina 
     que quer voar
Lady Bird vem do “ lado errado da  ferro-
via” e deseja uma rua mais movimenta-
da, mais estimulante, mais rica de opor-
tunidades, mas não encontra nada do 
gênero nem em casa nem na escola. Ao 
longo do último ano de liceu Lady Bird 
se encontra vivendo sua primeira história 
de amor, a  assumir a sua participação no 
recital escolar e, sobretudo a escolher em 
qual colégio continuará os seus estudos. 
Lady Bird rejeita sacramento, rejeita a sua 
escola e a religião que lhe é imposta, rejeita 
o quarteirão modesto no qual vive [...] O 
pai está para perder o trabalho e luta pa-
cientemente há anos contra a depressão; 
o irmão mais velho luta para constru-

ir um plano de futuro para si e a própria com-
panheira; a mãe, enfermeira – nunca um sorriso, 
nunca uma demonstração de afeto, nunca uma 
palavra de conforto -  leva adiante o “barraco de 
nariz empinado”, não podendo permitir-se aque-
la doçura que dela e do seu papel se esperaria.

  Chama-me com o meu nome
Ao seu nascimento deram-lhe o nome de Christine 
McPherson, mas o nome que escolheu para si 
é Lady Bird e pretende que em família todos a 

chamem por este modo: “é um ato de paternidade 
e autoridade e um modo para encontrar a própria 
verdadeira identidade criando uma nova. É uma 
mentira a serviço da verdade”, explica o Diretor.
O nosso nome não é um detalhe insignificante; é 
a primeira coisa a nosso respeito que dizemos aos 
outros e da qual Lady Bird tira a força para olhar 
além, em direção  àquele sonho irreprimível de 
transferir-se a New York, para a costa oriental, onde 
pulsa o ambiente cultural ao qual sente que pertence 
realmente. E onde, talvez, ao final, reencontrará 
a sua verdadeira identidade, incluindo o nome de 
batismo. E aquele telefonema no final, depois da 
Missa dominical, é justamente ali a recordar: “Olá, 
mamãe, sou Christine”. Simplesmente comovente.
O respeito a nós próprios, a medida do nosso valor, 
o amor pela nossa individualidade  e a aceitação 
das potencialidades e das responsabilidades que 
esta comporta, são aquilo que nos dá caráter. Aqui 
está o sentido do vôo de Lady Bird, que deve fugir 
para conhecer a si própria. Deve fugir do torpor 
e da banalidade da sua cidade, das suas rígidas 
e humilhantes divisões sociais, da deselegância 
dos conterrâneos e desconfiança dos adultos. 

Quem, depois de tudo não deixou aos ombros 
a “nossa Sacramento”: aquele sufocante caldo 

primordial que nos conservava crianças, 
marginais, incompletos. Incapazes de 

misturar-nos com o mundo de fora. 
Reconhecemos nas lutas de Lady Bird 

o sentido mais autêntico do nosso 
crescimento: se Gerwig romantiza 

o faz esporadicamente e  
de modo imprevisível, 

despojando ao invés de 
todos os encantos postiços 

do filme adolescente as 
etapas necessárias, mas 
não necessariamente 

agradáveis, de uma 
adolescência que se 

consuma. Finalmente, a 
delicadeza do toque da regia da 

magnífica semi-recem-chegada deixa 
brilhar o fogo sagrado do desejo, a dor 

do desapego, a alegria da auto-determinação.

Uma obra geracional e universal, capaz de comunicar 
para além das barreiras culturais. Lady Bird é uma obra 
íntima que trabalha com inteligência e ternura a passa-
gem da adolescência à idade adulta, narra a força dos 
sonhos e das desilusões, a importância das relações, com 
os lugares, as pessoas e as coisas que nos tor-
nam aquilo que somos.

Lady Bird   di Greta Gerwig

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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  A outra eu
“Quero que tu sejas a versão melhor de te”, diz a mãe 
Marion perenemente desiludida e crítica. E se esta é 
já a minha versão melhor? ”responde Lady Bird.
De todos os desencontros e ao adeus do vôo de lady 
Bird, aquele mais importante e sofrido é aquele com 
a mãe: a origem e o duplo, a pessoa que nos nutre e 
nos mortifica, nos enche de irritação e admiração; 
aquela de quem desesperadamente esperamos afa-
star-nos e distinguir-nos, porque somos inexoravel-
mente ela e o seremos também a três mil  milhas 
de distância das suas recriminações, da sua incon-
veniência, das suas falhas.
Cristine e Marion são duas faces da mesma me-
dalha,  alfa e  “ômega, em torno do que tudo gira: 
uma, perenemente decidida a enfrentar o futu-
ro, usando tudo aquilo sobre o que consegue por 
as mãos, para realizar algo, o próprio romance de 
formação; e a outra, pouco propensa a sustentar os 
sonhos utópicos da filha, empenhada, através de 
uma série de ásperos e exigente insignificância, a 
levá-la para mais realistas aterrissagens, sejam esses 
ligados à sua casa, modesta mas digna, por quanto 
do lado errado da ferrovia, ou então em direção da 
perspectiva de uma instrução no colegial da cidade.
“O relacionamento mãe-filha é a história de amor 
do filme. [...] Queria contar uma história que co-
locasse isto ao centro, em que, a todo momento, 

se experimentasse empatia por ambos os persona-
gens. Não queria que uma tivesse razão e outro não. 
Queria que cada uma tentasse dolorosamente e sem 
conseguir entrar em contato com a outra, queria re-
compensar o seu grande amor”. [...]  Aquele entre  
mãe e filha é um dos relacionamentos mais ricos 
que eu conheça”, fala o Diretor.
É uma alternância de vontade de desafio e vonta-
de de ternura, no contexto da tormentosa quanto 
volátil cotidianidade da adolescência.
Na sua simplicidade, na sua delicadeza, com uma 
direção límpida que tem o seu escopo de fazer re-
splender personagens e diálogos, Lady Bird  con-
seguiu restituir a raiva e as ilusões da adolescência. 
Exaltando as próprias contradições, por porque se 
de um lado o desejo de ir-se para sempre é absoluto, 
do outro, uma vez tendo chegado na tão sonhada 
New York, sozinha na metrópole, a primeira coisa 
que Lady Bird faz é procurar um pedaço de casa.

Lady Bird é um diário cinematográfico inquietante 
e doloroso, idealista e hipócrita; egocêntrico e gene-
roso. É rebelde e conformista; apaixonado e sético. 
Um conjunto único de impulsos contraditórios e 
confusos, assim como é a afirmação da própria indi-
vidualidade, também quando não se tem segurança 
sobre o verdadeiro sentido das coisas. 

Afeganistão, anos noventa. Alì é um rapa-
zinho que transcorre as jornadas chutan-
do uma bola com o seu amigo Ahmed, 
em uma Kabul devastada pela luta entre 
facções, mas não ainda nas mãos dos tali-
bans. A cidade não foi sempre assim, con-
ta-lhe o seu pai: em um tempo havia ci-
nema, teatros e divertimentos, mas para 
Alí, que nunca viu outra coisa, a guerra, 
de qualquer modo faz menos medo que 
os gritos do mestre ou que as repreen-
sões da mãe.
Alì decidiu contar a sua história em um 
livro, “Esta noite olhamos as estrelas”, 
escrito com o Francisco Casolo e pu-
blicado por Feltrinelli. É um molólogo 
oferecido ao irmão Mohammed, 
para infundir esperança. Uma luta 
que os meninos nascidos nos países 
em guerra conhecem bem, mas que 
na Europa ainda se tem dificuldade 
em entender. Escreve Alì: “Quem 
fala dos emigrados usa com fre-
qüência a palavra “desesperado”, 
mas o que ao contrário penso 
hoje, em Roma, na minha vida 
italiana, é que não existe nada de 
mais semelhante à esperança em 

Alì Ehsami, Autor e protagonista do livro Stanotte 
guardiamo Le stelle, ( Esta noite olhamos as estrelas), 
uma narração autobiográfica, apresentada em forma 
de monólogo e oferecido ao irmão Mohammed, mor-
to afogado durante a travessia no  mar para chegar à 
Europa. Mesmo se pode parecer um paradoxo, o livro 
é pensado em infundir esperança, 
sobretudo nos meninos nascidos nos 
países em guerra e para quem vive 
no Afeganistão.

Esta noite olhamos as estrelas  de Alì Ehsani

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it
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decidir emigrar: esperança de chegar em alguma 
parte melhor, esperança de conseguir, esperança 
de sobreviver, de resistir, esperança de um  fim ale-
gre como no cinema. Penso que 
seja normal que todo ser huma-
no procure desesperadamente 
melhorar a própria condição e, 
em alguns casos, mover-se é o 
único modo para fazê-lo.

 A esperança de ir além  
Um dia, voltando da escola, no lugar de sua casa Alì 
encontro um acumulado de metralhas. Pensou que 
havia errado o caminho, sentou-se sobre uma mu-
reta e espera o irmão maior, , de 17ª anos, o qual 
o explica que  a casa deles está destruída e que os 
pais foram mortos. De tal evento começa a viagem 
aventureira: Alí e Mohammed fogem, são dois ga-
rotinhos sós, escondidos em meio às bagagens, sob 
o bagageiro de uma Van que se dirigia ao Paquistão. 
Mohammed se torna pai, irmão e amigo de Alì e é 
disposto a tudo para manter a promessa feita a ele 
no momento da partida: quer que Alì volte a ser livre 
para olhar as estrelas, como fazia quando criança, 
quando o pai explicava a eles as constelações sobre 
o teto de casa, nas noites de verão. Passando pelo 
Paquistão e no Iran os dois garotos atravessam 
desertos e montanhas, se escondem sob nas Vans 
e nas caçambas dos caminhões, são derrubados 
pelos contrabandistas, ameaçados pelos talibans 
mas no final se embarcam. Uma 
epopéia que durou cinco anos, ao 
final dos quais conseguem em-
barcar para chegar na Turquia e 
finalmente na Itália; Alì chega a 
atingir Roma pendurado em um 
caminhão proveniente da Grécia.

“Parece infantil  mas de vez em quando penso que 
existiria alguém que de um futuro próximo nos 
diga: não te preocupar, depois será melhor”.

Depois de ter vivido em vários centros de acolhida 
chega a obter uma sala em uma residência univer-
sitária que lhe é assinalada pela Sapienza de Roma 
pela média dos suas notas. “É difícil para mim  expli-
cá-lo – afirma Alì – e talvez também para as pessoas 

com uma vida diferente da minha entendê-lo mas, 
não obstante as minhas condições, tenham sido  
logo melhoradas no momento em que coloquei os 

pés na Itália; durante a viagem 
não me senti assim tão mal como 
depois de ter chegado ao destino. 
A esperança de ir além, de chegar 
a qualquer parte,me dava força, 

me dava a sensação de poder mudar o meu destino 
a cada manhã. Eram talvez histórias que nos conta-
vam mas nós, a estas histórias acreditávamos. Dizia 
que deveria dar tudo mas que depois teria conse-
guido realizar os sonhos que tu, Mohameed, tinhas 
para nós: enamorar-se, encontrar uma casa em que 
viver, ter filhos e poder caminhar de cabeça erguida 
sem “ser continuamente humilhados”. Hoje AlìEhs-
ani tem 26 anos, laureou-se em Jurisprudência na  
Sapienza e atualmente freqüenta um Master em Le-
gislação Europeia “para conhecer os meus direitos e 
defender os dos outros”, declara. Em 2007, na noite 
de Páscoa, Alí  foi batizado na basíica de São João 
de Latrão.

 Uma nova vida
“Nesta cidade, narra Alì, “encontrei tanta dificul-
dade, sobretudo injustiças da parte das pessoas 
que querem lucrar sobre as pessoas pobres. Mas 
na oração encontrei forças para levantar-me de 
todo momento de desconforto, também quando 
parecia que todos os meus esforços não servis-

sem para nada. Fui o primeiro 
da minha turma a laurear-me: 
estudava dia e noite, enquanto 
à noitinha entregava pizzas, nos 
fins-de-semana era o mordomo 
e no verão o camareiro e o co-
peiro. Ninguém acreditava que 
eu seria nunca laureado, mas o 

Senhor é grande!”.
Alì  se segura em Deus quando se encontra só, de 
noite, no meio do Egeu, enquanto os seus olhos 
se fecham pelo cansaço. Sonha que Jesus o abraça 
e abre sobre ele um guarda-chuva amarelo: em 
volta, algumas pessoas atiram com os arcos flexas 
contra eles, mas o guarda-chuva se fecha. Jesus lhe 
repete: “Eu te protejo”. Sobrevivi aos anos de via-
gem em direção da Itália graças à ajuda de tantas 

pessoas”, recorda, “porque Deus nos ama no mo-
mento e no lugar certo”. A sua família era cristã 
em um país em que não existiam 
igrejas. Tinha-lhe explicado o  
seu pai, em um dia em que Alì, 
motivado pela curiosidade dos 
companheiros de sala, lhe havia 
perguntado como  ele nunca ia 
à Mesquita. Uma fé vivida pelos 
seus pais em modo todo reser-
vado, “provavelmente porque 
temiam que, explicando-me 
muito eu poderia contar tudo aos meus amigos, 
colocando a nossa vida em sério perigo. Talvez, 

o meu destino era chegar a Roma, para descobrir 
a fé em Jesus mediante um grupo de meninos de 

Comunhão e libertação, conhe-
cidos através da professora de 
ciências. “Havia convidado-me 
a Rimini para uma Via Crucis. 
Durante o percurso, perguntava 
a mim mesmo o que procurava 
toda aquela gente e ao mesmo 
tempo e sentia um grande va-
zio dentro de mim. Continuei 
a freqüentar o grupo e cada vez  

voltava para casa diferente, mais sereno. Entendi 
então o que procuravam todas aquelas pessoas, o 
que eu procurava”. Hoje Alì encontrou o que pro-
curava e pode realizar o seu sonho: “Defender os 
fracos”, sem nunca deixara de olhar as estrelas!

“Nós somos como 
pássaros e voamos 
longe”(Mohammed).

“Suena infantil, pero 
a veces pienso que se 
necesitaría a alguien de un 
futuro próximo para decir: 
no te preocupes, entonces 
mejorará ”.

“Havia um grande 
silêncio, todos dormiam 
e pensei que talvez fosse 
verdadeiro aquilo em 
que nunca acreditei, 
que eu podia voar e que 
estávamos livres”.

A história de Alì e Mohammed é uma história maravilhosa, história de coragem, determinação e 
otimismo. Alì, ficando só, é decidido a realizar os sonhos de todos aqueles que encontrou ao longo 
da estrada e que, diferentemente dele, não conseguiram.
“Vamos, Alì”-  me disseste naquele dia em Kabul.
“Não tenho vontade de ir embora, Mohammed. Sou apenas um menino”- choraminguei  baixinho.
“Somos como os pássaros”- disseste.
“Por que?”
“Porque os pássaros voam livres e nós voaremos para longe”.
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Em meio aos jovens
Caros amigos, sinto-me realmente feliz porque pude aprofundar o Docu-
mento Final do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens. Fantástico! O que vocês 
acham? 
Papa Francisco teve uma magnífica idéia que assinala a história da Igreja. 
Agora compete a nós, irmãs e leigos, fazer desta experiência um “evento 
histórico carismático”.
O que dizem de nós os jovens que acompanhamos? Penso que seja hora de 
falar com eles para entender a linguagem do seu coração, como fizeram D. 
Bosco e Madre Mazzarello.
Recordam-se? Certa vez encontrei-me com um menino do Oratório. 
Desta vez aproximei-me de Catarina, uma menina da escola que vem cu-
mprimentar-me cada dia. Agradeci a ela por ter atenção para com os an-
ciãos. Perguntei-lhe o que pensa do que nós, anciãs, dizemos dos jovens. O 
diálogo é fundamental para criar uma rede intergeracional e atingir assim 
tantos jovens, como se lê no Documento Final. O nosso encontro foi assim 
uma ocasião para entender-nos e suscitar perguntas nos jovens, para aju-
dá-los a descobrir a sua vocação. 
Penso que voltando, a cada dia, ao Primeiro Amor, a Jesus, podemos conta-
giar de entusiasmo os jovens, e ajudá-los a fazer escolhas de vida!
Há alguns dias  recebi uma mensagem e entendi ainda mais como os en-
contros nos transformam de verdade.
“Olá, Cara Ir.Camila. Eu penso que tantas pessoas, com mais experiência de 
vida, pensam que nós jovens somos os acomodados, sem vontade de fazer 
nem de trabalhar.  Mesmo se algum de nós claramente demonstre o con-
trário, nem todos conseguem abrir os olhos e olhar-nos em profundidade. 
Às vezes somos desvalorizados ou tratados sem respeito. De jovens com a 
vontade de trabalhar e de estudar existem tantos. O que se pode fazer para  

mudar este preconceito?”
Catarina, coragem! Eu acredito que 
são tantas coisas bonitas na tua vida 
e na vida de tantos jovens. Pode-
mos aprender juntas a olhar-nos 
como Deus nos vê hoje. Porem os 
tempos mudaram!  Deixemos as 
nossas pretensões e experimente-
mos construir um diálogo que nos 
aproxime, que nos ajude no discer-
nimento cotidiano e nos leve a de-
scobrir as coisas que Deus realiza na 
tua vida e na minha.

“Tenho somente quatorze anos, tal-
vez o meu modo de pensar, de ver a 
vida, de vestir não agradem muito e 
por isso sou julgada. Eu penso que 
é importante aquilo que se sente 
dentro, que cada um deseja sem-
pre melhor no seu caminho. Tenho 
tanta necessidade de alguém com 
quem confrontar-me e que me aju-
de a encontrar os percursos justos, 
aqueles de deus para mim”.
Bem, já vou... Abramos os nossos 
corações, assim podem conter os 
sonhos de tantos jovens! Experi-
mentemos?
Maria Auxiliadora nos ajude a 
acompanhá-los com coração ma-
terno. Adeus!

Palavra de Camila!
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«É a mão de Deus que trabalha em vós» 
(Carta 66,2)

Floribert Bwana Chui – jovem funcionário da alfândegaia, congolês de Goma – assassinado por não ter 

cedido à corrupção.

A sua história é breve e cheia de fé. Floribert nasce a 13 de junho de 1981 em Goma, no oeste da 

república democrática do Congo, nos limites com a Rwuanda, e cresce em um tempo que não conhece 

a paz, por causa de duas guerras sangrentas.

Como tantos outros jovens é idealista, sonhador, convicto de mudar o 

mundo, e por isso entra também na política, mais que tudo convicto que 

o Congo tenha necessidade dele para renovar-se. Objetiva jurisprudência, 

estudando Direito com paixão, aquele Direito que pode garantir a justiça 

social sem a qual não existe liberdade.

Entra para fazer parte da Comunidade de Sto. Egidio, ajuda os 

marginalizados, cuida dos “maibobo”, os meninos de estrada que todos 

temem e que ninguém quer chegar perto: de alguns se torna amigo, de 

outros, irmão maior, andando pelo quarteirão mais falado e perigoso. 

“Logo que tinha algum dinheiro no bolso, o usava para eles”, recorda o pai.

Com a Láurea conseguida logo encontra trabalho como Diretor do 

escritório da Alfândega para a verificação da qualidade das mercadorias: um posto importante em 

uma cidade de fronteira como Goma, mas não livre da corrupção.

Foi morto em Goma, a 17 de julho de 2007, por ter impedido a passagem de gêneros alimentos 

deteriorados, nocivos para a saúde da população. More só, com 26 anos.

A 26 de novembro o Bispo de Goma, ThéophileKaboy, abriu oficialmente a Causa de Beatificação do 

jovem mártir da corrupção.

“A saúde do povo vale mais que o dinheiro”
A história de Floribert é uma nova forma de martírio: trata-se de um sacrifício silenciosos e distante 

dos interesses da mídia, que porém questiona a vida social e política daqueles Estados onde a 

corrupção se tornou costume. A coragem, o jovem a encontra na fé. Na sua Bíblia é evidenciado 

um trecho que o provoca: “Aos soldados que o interrogam – “E nós, o que devemos fazer”- Jesus 

respondeu: “Não maltrateis e não tomeis nada a ninguém; contentai-vos com os vossos salários”(Lc 

3,12-14)”. Para Floribert este é um imperativo moral moral: não exigir nada a mais do que foi fixado. É 

convicto não por força, mas por causa da fé.

A vida de Floribert ensina que se alguém não inicia a posicionar-se contra a corrupção, a história 

comum não se salvará não somente na África, também em muitos outros recantos do mundo.

Uma vida doada pelo Evangelho

A santidade não conhece idade, está presente em 
todos os continentes e fala todas  as línguas do 
mundo. O Evangelho, de fato, é uma boa notícia 
para todos. É a santidade da porta ao lado, 
daqueles que vivem vizinhos a nós e são um reflexo 
da presença de Deus.
Até hoje são inumeráveis os testemunhos de jovens 
que na sua breve existência, viveram em modo 
heróico as virtudes cristãs da fé, da esperança e 
da caridade. Estes convidam a ser orgulhosos do 
próprio Batismo a ser coerentes com a própria 
identidade cristã. Estes jovens são pessoas cheias de 
graça divina e de transbordante exemplaridade 
humana.



«Em um mundo marcado pela diversidade dos povos 
e pela variedade das culturas, caminhar  juntos é 
fundamental para dar credibilidade e eficácia às 

iniciativas de solidariedade, de integração, de promoção 
da justiça e mostrar em que consiste uma cultura do 

encontro e da gratuidade».
(Documento Final, Os jovens, a fé e o discernimento vocacional, I, 126)
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www.rivistadma.org
Leituras, aprofundamentos, 
vídeos, entrevistas e a 
possibilidade de contribuir e 
enriquecer o diálogo com novas 
reflexões.

#comosjovens


