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I
Aconteceu o VI Festival de Música e Arte Espírita.
Este encontro em torno da música nasceu porque
desde há muito que percebemos a importância da
música (e da Arte em geral) na educação do Espírito.
Podíamos fundamentar este pensamento em Kardec, sobretudo nas Obras Póstumas, ou em O
Espiritismo na Arte, de Léon Denis; mas, ficamonos pelas palavras do Espírito Vianna de Carvalho
que, pela mediunidade de Divaldo Franco, no livro
Atualidade do Pensamento Espírita, diz a dado passo, em resposta à pergunta «Porque se explora tão pouco o recurso da Música no Movimento Espírita?
Haveria algum preconceito?»: «A música tem recebido uma grande aceitação
pelos excelentes resultados que faculta, educando
a sensibilidade, promovendo a meditação, enriquecendo de beleza e
fomentando o desenvolvimento da harmonia em
todos quantos participam
dessas realizações».
.

E o vermos que cada vez mais no Movimento Espírita Português se fala de espiritismo e música, e que cada vez mais se cultiva esta forma de expressão e
comunicação para veicular a doutrina libertadora e consoladora que é a espírita,
por si só justifica este encontro.

II
Este Festival é um encontro informal, onde para além da música e outras
expressões artísticas, e para além das reflexões doutrinárias em torno da arte e
do espiritismo, terá de ser também um espaço de fraternidade, convívio e amizade, jamais uma competição, um local de afirmação de egos ou de manifestações de vaidade e orgulho.
Sendo, por isso, difícil o caminho até agora percorrido, é já, porém, uma referência no panorama da arte espírita em Portugal – no dizer de alguns participantes.
Importa, portanto, continuar, apesar das dificuldades, até porque o que é de
Deus não é fácil. Posto isto, e agradecendo desde já os apoios e incentivos no
sentido de continuar com o projeto – até para o ano, amigos!

Evangelho no Lar
09/10—“Permanecei em mim, que eu permaneço em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se
não permanecerdes em mim.” – Jo 15, 4
Teimamos em não levar a sério esta advertência, porque em verdade não acreditamos
que Jesus seja, para nós, o Caminho, a Verdade e a Vida. Se acreditássemos nisto,
daríamos mais valor ao Evangelho, esforçando-nos por lhe viver o ensinamento moral,
e à oração, para ligados a Deus termos mais força para vencer os nossos vícios e más
inclinações – que nos afastam dos ensinamentos evangélicos.

16/10—“Os doutores da lei e os fariseus observaram-no, a ver se iria curá-lo ao sábado,
para terem um motivo de acusação contra Ele.” – Lc 6,7
Não estaremos também nós sempre à espera de dias específicos para fazermos o
bem? Não seremos nós bons somente no dia em que vamos ao Centro Espírita? Não
achamos nós estranho e até desconfiemos de algumas pessoas que encontramos
sempre dispostas a amar e a perdoar? Não estaremos nós apegados à aparência das
coisas esquecendo a caridade? Cuidado, não vá de sermos doutores da lei e fariseus.

23/10—“Não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo
uma nova mentalidade para poderdes discernir qual é a vontade de Deus: o que é bom e lhe
é agradável e perfeito.” – Rm 12,2
Se temos consciência de que a maioria segue caminho errado, não devemos ter vergonha de seguir caminho diferente. Importa-nos o julgamento de Deus, ou o julgamento dos homens? Não podemos esquecer-nos de que somos espíritos imortais e de que
a nossa verdadeira vida é a de espíritos sob o olhar de Deus.

30/10—“Há eunucos que nasceram assim do seio materno, há os que se tornaram eunucos
pela interferência dos homens e há aqueles que se fizeram eunucos a si mesmos, por amor
do Reino do Céu. Quem puder compreender, compreenda.” – Mt 19, 12
O que se faz eunuco a si mesmo não é o que de modo literal se castra; é aquele que
domina e sublima os ímpetos genésicos, pondo essa energia ao serviço de valores
espirituais, sejam eles do sentimento ou da inteligência.

SUBLIMAR EMOÇÕES
TRANSFORMAR IMPULSOS OU ENERGIAS NEGATIVAS EM POSITIVAS

“…Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física: a lei da assimilação e da repulsão de fluidos…”
“…Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo…”
“…Amar os inimigos…é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança…” (ESE cap. XII, item
3.)

A lei física de assimilação e repulsão de fluidos, ou em outras palavras, o campo magnético criado de atração
ou repulsão, são leis naturais do mundo físico, já devidamente estudadas e comprovadas pela ciência, que funcionam em automático. Para nós o não senti-las seria praticamente impossível, o que temos é de aprender a lidar com
elas, para que sempre que possam resultar em algum prejuízo para nós, as sabermos canalizar para outros fins,
mesmo que em alguns casos, ainda que momentaneamente, tenhamos que lhes contrapor outras forças que evitem reações desastrosas e prejudiciais, para então, em seguida, as podermos canalizar para fins positivos.
A raiva, o rancor ou a ira, são emoções ou impulsos naturais e automáticos que herdamos da nossa passagem pelo reino animal, são emoções ou formações psíquicas que ainda partilhamos com o mundo animal, do qual
ainda fazemos parte e de onde evoluímos.
Desse modo, não podemos separar de nós a Natureza, pois também somos a Natureza, entendendo que pertencemos aos mesmos departamentos da vida, desde o mineral, o vegetal, o animal até ao homem.
A moderna teoria evolutiva, toda ela, no fundo, construída sobre as bases da obra “A Origem das Espécies”
de Charles Darwin, prova cientificamente que a criatura humana sofreu um processo de evolução extraordinário.
Somente do hominídeo pré-histórico denominado “Java” ou “Pithecanthropus Erectus” até ao mundo moderno
transcorreram muitos milhares de anos de desenvolvimento e aprimoramento do organismo do ser vivo.
O impulso da raiva, que nos nossos parentes distantes, os animais irracionais, são o impulso ataque/defesa,
que também é denominado em nós como “instinto de destruição”, é uma das primeiras manifestações da lei de
preservação, de sobrevivência dos animais em geral, e imprescindível para defende-los dos perigos que encontram
durante a vida.
Sobre esse impulso ou emoção, que também existe em nós, teremos que fazer uma análise bem cuidada,
pois está já verificado pela psicologia que quando
ao ser humano é negado o direito de expressar
sua raiva ou prazer, (impulso de polo inverso),
nos seus primeiros anos de vida, tornam-se crianças indefesas, com tendência a ter uma personalidade tímida, medrosa e passiva. Por outro lado,
e por isso requer um rigoroso e cuidado estudo,
se lhes dermos “tolerâncias ilimitadas”, poderemos induzir as crianças a confundirem os impulsos de agressividade e de afeto, correndo o risco
de em adultos terem comportamentos apáticos e
demonstrar grande falta de iniciativa, infantilização ou superlativa dependência do lar.

Sabemos que ainda grande parte dos pais, tios, avós e até professores, mantêm uma forma de visão preconceituosa e obstinada sobre a “raiva”, soterrando os instintos inatos da criança, castigando-a e vendo-a como criatura má e imperfeita, à qual atribuem atitudes reprováveis.
Por acreditarem que essas energias emocionais são completamente condenáveis e inadmissíveis, forçam as
crianças a ser, a qualquer preço, “adaptadas” e “bem comportadas”, à maneira deles. No futuro, no entanto, isso
irá gerar posturas de isolamento e distanciamento dos adultos, por lhes terem negado o exercício de aprender a
comandar as suas mais importantes e primitivas emoções.
No adulto a contenção da raiva, quando não sabemos ainda fazer a transmutação dessas energias, escoamos
esses fluidos emocionais para outros órgãos do corpo físico, surgindo assim a somatização, com o aparecimento
neles dos primeiros sinais de doença, pois foi para esses órgãos que a energia reprimida se transferiu e onde se alojou. Em outros casos, o descontrolo dessas energias geram crises de fúria, predisposição ao suicídio, apatias, exacerbações sexuais, paralisias histéricas, sentimentos de culpa, fobias e outros tantos transtornos espirituais e mentais.
Talvez na atualidade ainda o termo “raiva” esteja a ser interpretado como sendo somente crueldade, violência, vingança, quando na realidade significa, principalmente, “estado de alerta”, visto que essa energia emocional
aguça os demais sentidos para uma necessidade de proteção e apoio a qualquer situação que nos coloque sob
ameaça.
Esse impulso natural possibilita à nossa mente aumentar a perceção e raciocínio, mantendo-nos alerta para
podermos enfrentar e sustentar outras dificuldades que nos surjam.
Assim, derivado desse impulso, temos a exaltação, irritação, melindre, ódio, violência e crueldade, mas
temos também a coragem, a persistência, determinação, audácia e valentia. Todas estas emoções podem ser sentidas em diversos níveis de intensidade, consoante também ao nosso grau evolutivo, e por isso, as várias nomenclaturas que lhe são atribuídas.
“Destruição” e “construção”, ou raiva e prazer, são os principais impulsos de onde derivam todos os outros.
Os instintos de construção e destruição são as fontes primitivas às quais todo o processo da vida está ligado, e
assim sendo, o seu controlo e direcionamento, darão um melhor ou pior curso à nossa existência e crescimento
pessoal.
A etimologia da palavra “emoção” significa movimento para fora, e pode ser conceituado como sendo
“movimento que sobe ou emerge”, face a um possível estado de prazer ou dor.
São denominadas emoções de construção, a simpatia e o afeto, e aparecem antecipando o “prazer”; as emoções de “destruição”, como raiva ou irritação, surgem antecipando a “dor”.
Nossas emoções são energias que obedecem às leis naturais da vida, são previstas nos estatutos da “Lei de Destruição” e
da “Lei de Conservação”, e agem mecanicamente, pois são disparadas em automático, por exemplo, sempre que detetamos nossos inimigos.
“O contato ou a proximidade de um inimigo faz bater o
coração de maneira bem diferente da de um amigo”, a emoção
energética da raiva ativa a glândula suprarrenal, que liberta a
adrenalina para o sangue, o coração acelera, a pressão arterial
sobe, a respiração é ampliada, os músculos contraem, e daí resulta uma sensação incómoda e um mal-estar horrível.

Pegando no excerto em análise, “Amar os inimigos não é pois, ter para com eles uma afeição que não está
na Natureza”. Interpretando o ensino do Mestre Nazareno, “é apenas não nutrir contra eles qualquer ação de vingança ou ódio, nem mesmo desejar-lhes qualquer mal”. Na verdade, para o nosso grau evolutivo essas emoções
inatas já não vêm destruir nada do que está fora de nós, como nos primórdios da humanidade, ao contrário, elas
querem apenas defender-nos, destruindo conceitos, atitudes e pensamentos, “dentro de nós”, os quais nos tornam
ainda vulneráveis ao mundo, e, por consequência, nos fazem ser atacados, machucados e ofendidos.
O que fazer então de emoções ou instintos que não podemos eliminar de nós?
Desde o início, devemos aprender a canalizar essas energias para o lado positivo, mesmo que no princípio ainda
não seja bem isso, e apenas seja o lado menos negativo ou menos prejudicial.
Quando uma criança em dado momento insiste em cortar, destruir, quebrar, arrancar, esmagar, torcer, bater
ou amassar, está apenas a manusear suas emoções emergentes de raiva, ou seus impulsos agressivos. Nestes casos
e para que no futuro saiba usa-los convenientemente e com controlo, terá que começar já a aprender que não
deve fazer isso com efeitos negativos e prejudiciais; então e para que saiba canalizar as energias para fins positivos
no futuro, teremos que iniciar uma gravação no seu inconsciente que lhe diga que não deve usa-la com efeitos
negativos, neste momento, estragando o que não deve ser estragado. Como? Em vez de censura-la, castiga-la ou
criticá-la, devemos dar-lhe um material adequado que ela possa cortar, torcer ou quebrar, dizendo-lhe: com isto
podes fazer o que quiseres, mas não com qualquer coisa. Desse modo, ainda que inconscientemente agora, terá no
futuro as bases para saber canalizar esse tipo de energias para fins positivos.
Nas criaturas mais amadurecidas espiritualmente, esses impulsos instintivos já se moldaram à sua mentalidade superior, e eles passaram a controlá-los, canalizando-os de forma mais adequada e coerente. Nessas pessoas
estes dois impulsos fundamentais, “prazer” e “raiva”, foram depurados em seus estados primitivos (atividades eróticas e violentas) e transformados em atividades das áreas afetivas e de iniciativa com determinação.
Convém porém dizer que o ato de transformação do impulso de destruição não requer “anulação” ou
“extinção” dele em nosso interior, e sim, o aprendizado de transmutá-lo, analisando o que diz literalmente a palavra “transformação”, oriunda do latim “trans”, que dizer “através de”; “forma”, o modo pelo qual uma coisa existe
ou se manifesta; e “atio”, “ação”. Resumindo, “Através de novas ações, mudaremos as formas pelas quais a raiva se
manifesta”, sem contudo aniquilá-la ou exterminá-la
Enquanto não somos também espiritualmente amadurecidos, tentemos canalizar e sublimar a agressividade,
criando atividades educativas, usando práticas desportivas e outras realizações.
Todos aqueles que já se dedicam a atividades na área da criatividade como pintores, poetas, oradores, escultores, artesãos, escritores, compositores e outros, fazem já parte das criaturas que estão a direcionar os impulsos
de agressividade para as artes em geral, sublimando-a.
Os que aí ainda não chegaram, mas já se exercitam fisicamente, constituem exemplo clássico daqueles que
naturalmente já escoam essa energia para o desporto, outros ainda direcionam-na para atividades junto aos carentes e necessitados, nas obras de instituições de promoção e assistência social.
Em síntese, essa emoção ou impulso de “raiva” que numa primeira fase
se convertia em atos violentos e agressivos contra os outros, deve ser gradualmente voltada para nosso interior, como nos queria ensinar o Divino
Mestre, a fim de eliminar pensamentos, atos e atitudes que estão dentro de
nós. Em seguida, passada essa etapa, será com certeza já canalizada pra fins
superiores, em ampla colaboração com a evolução da vida, no caminho para
a conquista do “Amor Maior”.
Arlindo Pinho

Da Inquietude e da Mudança
Sara Rodi
Desde que o mundo é mundo, que o Homem guerreia. Guerreia pela sobrevivência, por comida, por território, por poder. Impõe a guerra, mobiliza, manipula.
Semeia nos outros Homens o desejo de vencer, a sede
de competir, a necessidade de lutar.
Diz-se que a guerra é o que faz o mundo evoluir,
mas que evolução é esta, sedimentada nos corpos
daqueles que lutam? Germinada no sangue dos que
combatem sem saber porquê? Pode o Homem ser verdadeiramente Homem, se combater o outro Homem? Será
essa a nossa evolução? Ou haverá outra, aquela que verdadeiramente faça do Homem uma espécie que interesse a este mundo? Uma espécie que mereça sobreviver?
O mundo precisa de evoluir. O Homem precisa de
evoluir. Mas enquanto o fizer pela guerra, será sempre
uma evolução negativa. Destrutiva. Que magoa o Céu.
Que contamina o planeta. Que mata o Homem, de fora
para dentro, mas também de dentro para fora, naquilo
que é o mais profundo em nós, o mais autêntico, o mais
precioso.
Acredito que nenhuma evolução se pode fazer por
imposição. Por mobilização. Por manipulação. Assim
como acredito que evolução tem muito pouco que ver
com território, riqueza ou poder. Se a evolução é, necessariamente coletiva, é também, necessariamente, e em
primeiro lugar, individual. A verdadeira "guerra" é a do
conhecimento. É a da busca da verdade. A do questionamento. A da inquietação. Pode ser igualmente violenta,
interiormente, mas é, paradoxalmente, a única que pode
mudar o mundo de forma pacífica. Que pode conduzirnos à verdadeira e efetiva evolução. Se perdermos tempos a questionarmo-nos, não é possível que olhemos a
Terra sem percebermos que não podemos continuar a
destruí-la. Se perdermos tempo a questionarmo-nos,
não é possível que entendamos a guerra. Que achemos
que o Homem vive como tem de viver, num mundo sem
tempo para si próprio ou para os outros, intoxicado de
vícios, anestesiado pela televisão, condicionado no seu
pensamento porque tudo que lhe é dito que pense.

imposto (o que é menos eficaz), precisa de ser incutido,
e a melhor forma de o incutir é impedindo-nos de o
questionar. Toda a intoxicação que nos é imposta apela
a isso mesmo: a que trabalhemos sem questionar. A que
consumamos sem questionar. A que vivamos sem questionar. A que façamos tudo o que nos dizem para fazer
sem pensar uma única vez no porquê de tudo isso. Até
que, necessariamente, alguém decide pensar e nasce a
revolta. Violenta. Porque quem se revolta geralmente
usa a mesma forma daqueles contra quem se revolta:
incute a revolta. Manipula. Distorce. Intoxica e anestesia
também, agora no sentido oposto.
Para o mundo ser mundo e o Homem voltar a ser
Homem, devíamos desligar tudo aquilo que nos anestesia e intoxica à nossa volta, caminhar em direção à natureza e, um dia que fosse, perguntarmos a nós próprios:
"O que penso realmente sobre isto tudo? O que quero
ser? O que posso ser? O que é a vida? E o que é o
Homem?". E, se as respostas não surgirem, no dia
seguinte rumaríamos outra vez à natureza em busca de
respostas. Ou olharíamos o céu. Ou o mar. Até que alguma resposta capaz de nos orientar efetivamente, de nos
fazer felizes, nos surgisse.

É difícil que assim seja. Talvez alguém o faça, mas
demorará muito tempo até que essa mudança se note,
porque serão muito poucos. A única forma de o tornar
rápido, eficaz e potenciar uma mudança efetiva, é talvez
ensinarmos às nossas crianças que elas são livres para o
fazer. É explicar-lhes que o mundo pode ser tudo o que
elas quiserem. Elas que corram no campo e nadem no
mar e encontrem as suas próprias respostas. O mundo
que lhe demos, falhou. Elas terão de encontrar o seu.
Questionarem o nosso. Recomeçarem. Encontrarem um
outro sentido para isto tudo. Talvez cheguem a conclusões diferentes. Talvez experimentem modelos diferentes e alguns não funcionem. Então dialoguem. Não compitam, entreajudem-se. Não reúnam exércitos. Mostrem
os seus exemplos e esperem que os outros os sigam. Ou
não. Vejam então por que não. Talvez esses tenham
exemplos melhores. Disponibilizem-se para a vida. AcreÉ natural que os líderes que ainda entendem o ditem na mudança. Essa será a única forma de evoluirmos de forma positiva. Necessária. Efetiva. De o mundo
mundo como um lugar de posse, nos tentem condicionar
continuar a ser mundo e o Homem ser verdadeiramente
o pensamento, porque a guerra e a competição exigem
Homem.
um esforço coletivo, e esse esforço coletivo, para não ser

Vindos de Januária - 16
Romance mediúnico

Livro II

João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva
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Como os estorninhos e todos os pássaros
Quando se poem em desafios

Arvi veio ter comigo a falar de um local,
não sabia onde, todo ele uma escarpa de
pedra, com uma espécie de cidade antiga, em
ruinas, mas com nichos ainda habitados. Essa
paisagem perdia-se progressivamente na
penumbra. Numa dessas casas já em zona de
“noite”, como disse, viviam uma mãe e uma
filha, que uma vez que lá passara o atraíram e
sentira que devia ajudar, porque qualquer laço
os unia indelevelmente, mas que na altura
tivera medo e fugira.

Nos poleiros dos seus domínios.

Mas agora lembrava-se disso e pedia se
era possível localizar e resgatar essas duas
entidades.

Para os lados de que ouço cantorias

Obtida a permissão, foi Arvi submetido a
processo hipnótico; seguindo o rasto magnético
da projeção, foram esses dois espíritos resgatados.

E eu ouça de muito longe

Por necessidade de reajuste foi posteriormente determinado o convívio próximo desde já, a fim de que pudessem eles próprios
estabelecer um programa futuro, para que se
pudesse dar cumprimento a provas e resgates
exigidos entre os três, particularmente.

Mas quem quer que cante fá-lo tão bem

Isto já foi faz muito tempo. Nos dias em
que é escrito já se sabe o que aconteceu: apenas parte do plano conjunto se cumpriu. Mas
já não guardam rancores entre si, e isso é bom.

Cantam com tanta alma
Que ou estão felizes ou apaixonadas –
Mas acho a paixão pouco provável
E não sei porquê.
Mas pode acontecer que no campo
Haja um grande vazio de gente
Aquilo que a mitologia chama de anjos.

Que se adequa representar as vozes
Em donzelas com asinhas
E brancas túnicas flutuantes.
Mas isto sou eu a pintar,
Porque por melhor que cantem
Os Espíritos não ganham asas.
Não sei se adormeça, se acorde.

XIV
Do caderno de Arvi
Andam no campo a cantar;
Talvez semeiem, talvez seguem,
Ou talvez estejam apenas sentadas
Unidas pelo prazer de cantar,

XV

por isso, uma cascata de mui cristalina água;
todavia, o fragor com que cai nada se assemelha ao daquelas lá nos calcários, mais parece
Cirinha aniversariava em março, mas um quebrar de ondas suave.
disso esquecia-se ela. Lembravam-na as proteMas mais acima (Beletje assim o afirma.
gidas; Jandira, então, jamais deixaria passar
E há quem afirme que Beletje foi, outrora, essa
tal em claro. E todas tinham que dar-lhe um
mítica escrava Januária) cascata igual murmubeijo de parabéns.
ra como quando se namora e despende ondas
Estes eram os beijos da terra, porque de luz que se propagam em extraordinários
era cada vez maior o trânsito de Espíritos junto arcos-íris que são vistos – dizem – a embelezar
de Cirinha, agora que por mérito a mediunida- as tempestades tropicais de Januária.
de se desenvolvia.
Quem caminha ao longo das margens da
ribeira ouve a música que mais lhe agrada
Os afazeres específicos de Beletje não ouvir, vê brotar e crescer as flores que mais
lhe permitiam visitas frequentes a Januária. deseja ver, e sente olfativamente os perfumes
Pelo contrário, eram bem raras. Mas em dia de que mais lhe apraz cheirar.

aniversário da neta, e até para orientá-la em
(Já se percebe porque é que Cirinha
novos cometimentos, foi organizado que junto queria que a avó a levasse. O que não sabemos
dela viesse passar algumas das horas do sono é se entreviu este lugar. Ou se sabemos não
fisiológico.
queremos contar.)
E assim, em ambiente íntimo de grande
alegria e enlevo, coloquiaram de coisas simples
até assuntos de maior importância.

De certeza que não sabemos quem mais
concorre esse lugar maravilhoso; neste plano
Ao despertar, todo o dito lhe foi proposi- são certamente os namorados.
tadamente apagado da memória consciente;
mas ficou a lembrar-se para o resto dos dias de
se ouvir dizer: “Leva-me contigo”, e de saber
Siiri é a mais namoradeira. É a mais
que fora a avó Beletje que tinha estado com ela extrovertida e o coração mais jovial de todos
e que só podia estar num sítio bom. Muito estes a quem os remorsos tiram as espontâbom.
neas alegrias.

Quem fundou esta colónia espiritual (há
quem defenda que tem a marca da velha escrava Januária) reproduziu muitas das belezas
naturais da região que calcorreou. Não falta,

CONTINUA

Mudança de instalações
A partir de 1 de outubro estaremos na cidade de Vale de
Cambra, na Avenida Vale do Caima, nº 602 R/C
(edifício Habicambra)
Mantêm-se os dias e os horários habituais das atividades
(Palestra pública: sexta-feira, 21 horas)

Agressividade e violência infantil
Cleide Arantes

Percebemos, algumas vezes, o

comportamento

agressivo entre alunos da Educação Infantil e o desconhecimento, em geral, dos professores com respeito ao tema
agressividade e violência infantil. Entender a agressividade
como força interna que se organiza de diversas formas e
que está presente em todo o ser humano é o que sustenta
os propósitos deste tema. O professor que constrói regras
de convivência com flexibilidade e, entre outras, promove a
autonomia e o respeito, está mais perto de evitar que atitudes violentas e/ou agressivas aconteçam com
frequência em sua turma. Mas, o que vemos é o professor deparar-se com atitudes violentas de seus alunos sem saber como lidar com o “caso”. E as tentativas que realiza ainda não são o bastante para
“resolver” a questão. Estamos falando dos instrumentos de controle que, em sua maioria, acabam por
gerar mais violência. Então, o que fazer? As crianças continuam “agressivas”, as brigas continuam existindo, e os alunos parecem não compreender como devem comportar-se no ambiente escolar.
Uma criança que morde o amiguinho até dois anos de idade, não pode ser rotulada como agressiva. Ela ainda não sabe usar a linguagem verbal e a linguagem corporal acaba sendo mais eficiente. A
criança nesta fase é egocêntrica e acredita que o mundo funciona e existe em função dela. Uma das primeiras maneiras de relacionamento é a disputa por objetos ou pela atenção de alguém querido – como a
mãe, o pai ou o professor. A intenção da criança, ao morder ou empurrar, é obter o mais rápido possível
aquele objeto de desejo, já que não consegue verbalizar com fluência. Esta fase de disputa é natural e
quanto menos ansiedade for gerada, mais rápida e tranquilamente será transposta. É claro que o adulto
não deve apenas assumir a postura de observador e sim, interferir quando necessário, evitando que se
machuquem, e explicando que a atitude não é correta. Enfim, dando os limites. Porém não devem supervalorizar a agressão, pois as crianças ainda não conseguem entender que estão machucando. É explícita
a urgência de se estimular as “regras” de convivência, que sejam construídas a partir da elaboração do
grupo com seriedade e compromisso. Mas a agressividade aparecerá ainda sob a forma de reação. As
birras, gritarias e chutes são comportamentos comuns nesta fase infantil, mas cabe a necessária mediação do professor para tais comportamentos serem aos poucos amenizados. Uma boa estratégia de
mediação é aquela que mexe com o lúdico, com dramatizações, histórias, brincadeiras...
Outro aspeto fundamental ao desenvolvimento de comportamento agressivo é o meio ambiente em
que a criança está inserida: família, escola, estímulos recebidos por diversos meios de comunicação. É
essencial saber discernir quando um comportamento agressivo é passageiro por motivos temporários:
como o nascimento de um irmãozinho, a hospitalização ou perda de um ente querido, ou ainda por
mudança de casa ou escola. Ou se pode ser considerado como um transtorno de conduta, caso em que
é necessário um acompanhamento de especialista. Se não dermos a devida importância nesta fase,
essas atitudes poderão evoluir de forma prejudicial na adolescência e vida adulta.

A diferença de sexo também pode indicar um aspeto da agressividade. Diversas pesquisas apontam para uma capacidade precoce das meninas, em relação aos meninos para adaptarem-se em grupo e
socializarem-se com maior facilidade. Meninos tendem a apresentar mais problemas para adaptação
social. Se o professor cria um ambiente com atividades prazerosas durante todo o período de aula, a probabilidade de que comportamentos agressivos surjam é muito menor. A agressividade só deve ser tratada como um desvio de conduta quando ela aparecer por um longo período de tempo e também se não
estiverem ocorrendo fatos transitórios que possam estar causando os comportamentos agressivos.
E sobre o eixo afetividade? Ele acontece a todo o momento em que há a participação em conjunto
na sala de aula e fora dela. Segundo WALLON (em Felipe 2001, p 28), o desenvolvimento infantil necessita de um estudo integrado que contemple os aspetos da afetividade, da motricidade e da inteligência.
Para ele, o desenvolvimento da inteligência depende das experiências oferecidas pelo meio e do grau de
apropriação que o sujeito faz delas. Neste sentido, os aspetos físicos do espaço, as pessoas próximas, a
linguagem, bem como os conhecimentos presentes na cultura contribuem efetivamente para formar o
contexto do desenvolvimento infantil. Entendamos um fato bem relevante: a criança chega à escola e aos
poucos uma rotina se estabelece. Certos movimentos são rotineiros; como chegar à sala, cumprimentar
os demais, perceber o tempo, fazer o planeamento do dia, sem necessariamente repetir essa ordem, mas
entender o processo. A rotina é viva e tem propósito; o sujeito apropria-se do tempo e do espaço para
organizar o seu caminhar fazendo escolhas e estipulando limites.
Segundo FELIPE (2001, p. 32), ao entrar na escola a criança se depara com um novo ambiente,
composto de adultos e crianças com os quais ela nunca interagiu. O distanciamento da família por longas
horas do dia e a inserção em um novo ambiente, exigirão da criança uma grande capacidade de adaptação. Compete aos educadores perceber quais são as características daquela criança, seu jeito de ser e
de se relacionar com o novo ambiente, bem como a maneira como interage com os colegas e com as
pessoas que dela cuidam e educam. A agressividade não é traço da personalidade. A agressividade é
um elemento legítimo da estrutura humana e que se articula na afetividade. No entanto, a violência é a
expressão e manifestação do desequilíbrio das emoções. Atitudes violentas despertam o nosso olhar
para as possíveis causas e nos movimentam na direção da melhor maneira de lidar com tais situações
que ocorrem com mais frequência do que
imaginamos em nosso ambiente escolar.
Enfim, agressividade e violência são
questionamentos que inflamam as discussões em diversas áreas. Questões conflituosas precisam ser tratadas com clareza
e com os pés firmes no chão da realidade
de uma sociedade que gera seus próprios
conflitos. O professor deve ser aquele que
funciona mediando, portanto, essas relações.

NOTICIÁRIO DE SETEMBRO
30/08—Esteve connosco Graça Magalhães, co Centro Cultural Espírita do Funchal

07/09—VI Festival de Música e Arte Espírita

Dia 20: Esteve connosco Celeste Ribeiro, da Associação Cultural de
Auxílio e Esclarecimento “Nosso Lar”, Aveiro

Dias 21 e 22: Encontro Nacional de Jovens Espíritas, Gerês

