
Quem são
as nossas
crianças?

Mais desafiadas pelo mundo que os pais e avós.

Altamente capazes a nível tecnológico.
Muitas vezes, únicas destinatárias dos sonhos

e anseios da família. Mais ouvidas, mas com

dificuldades na conquista de autonomias.

Embaixadoras da diversidade de valores.

Assim são as crianças da "geração Z".
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"" ária Armanda Ferreiro é avó de seis

/ netos, duas raparigas e quatro rapazes:'
a Ana, o Heitor, o Valter, o Tomás, a

Margarida e o Samuel. A mais velha

tem 24 anos, o mais novo tem seis e

todos passam muito tempo em casa

m da avó "Madá". "Os meus filhos, noras

e genros têm profissões muito exigentes e desde que a primeira
neta nasceu que me ofereci para lhes dar uma ajuda. Ela ficou

comigo até aos três anos e depois aconteceu o mesmo com um

primo, mas no caso dos outros, o que eu e o meu marido mais

fazemos é apoiar nas saídas e entradas nas creches e na escola".

Aos 78 anos, esta antiga empregada de balcão não tem dúvidas.

"Estar com os mais novos é uma experiência muito diferente do

que acontecia há 20 anos ou mais. Parecem mais atentos logo

nos primeiros meses, dá ideia que fazem tudo mais cedo e com

os telemóveis, os computadores e os jogos então é incrível! Às

vezes até digo aos pais que é um exagero, os miúdos qualquer
dia não sabem fazer mais nada...", lamenta.

De forma empírica, Maria Armanda traz à luz um dado que a

socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida refere quando o

tema são as crianças do nosso tempo. "A estranheza e o discurso

saudosista de pais ou de avós, no sentido em que 'no meu tempo
é que era bom' não é um fenómeno de hoje. Sempre aconteceu e

sempre acontecerá: estranhamos os mais novos porque eles são

diferentes de nós. E ainda bem".

Ignorantes e mestres

"O mundo dos nossos filhos é muito mais distante do nosso

do que o nosso mundo era dos nossos pais" afirma, por sua

vez, o psicólogo clínico Francisco Soure. Quer isto dizer que
a realidade experimentada por quem foi criança nos anos 70 e

80 não divergia tanto do universo adulto como acontece para

quem é criança hoje. No caso português, "encontrávamo-nos

num país acabadinho de entrar em democracia, em que todas

as gerações viram a alteração de valores e a massificação de

influências externas ao mesmo tempo", recorda. Isto teve como

resultado experiências simultâneas que aproximaram filhos de

pais e país de avós.

Hoje, "estes ritmos são bem mais divergentes. Com um to-

que de dedo, algo impensável há duas décadas, temos acesso ao

mundo da informação e dos bens de consumo. Se nós tivemos

de nos ir adaptando a esta realidade, para as nossas crianças ela

é natural, o que faz toda a diferença", afirma o especialista da

Oficina da Psicologia.

"Quando compramos alguma coisa nova cá para casa, seja um

computador, um tablet, um telemóvel ou mesmo a box da televisão

por cabo, os miúdos são os primeiros a saberem trabalhar com

tudo", reconhece Filipe Brandão, pai do Rui (17 anos), Manuel

(14 anos) e Filipe (seis anos). "São os grandes especialistas e eu e

a mãe chegamos a pedir para que nos ensinem a usar as coisas!",

ri-se o advogado de 45 anos.

Ana Nunes de Almeida é coordenadora do projeto "As Crianças

e a internet: usos e representações, a família e a escola", realizado

pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e não

lhe causa qualquer surpresa a capacidade tecnológica infantil.
"Os resultados apontam para a criação de uma autêntica 'casa

tecnológica', repleta de aparelhos e altamente aproveitada pelas

crianças, que muitas vezes são as mais competentes de todo o

agregado familiar", revela. O mesmo trabalho académico conclui

que são as famílias com filhos "que mais rápida e intensamente

se convertem à inovação tecnológica" (ver caixa). No entanto,

adverte a socióloga, "elas são sábias em relação a muita coisa que

* * São as famílias com filhos

"que mais rápida e intensamente
se convertem à inovação

tecnológica"

desconhecemos, mas há que ter em conta que, como crianças,
são ignorantes ou menos preparadas para lidar com muitas áreas

dominadas pelos adultos".

E é precisamente nesse ponto que Francisco Soure vê um de-

safio. "Enquanto nós fomos habituados a organizar a nossa vida

de uma forma analógica, que nos permite usar os conhecimentos

de forma absolutamente autónoma, o uso indiscriminado de re-

cursos digitais pode afetar a capacidade das crianças utilizarem

a ferramenta da imaginação para lidarem com o quotidiano, os

seus desafios e as suas frustrações". Estamos, em seu entender

"perante um cenário de oportunidades e riscos. Oportunidades

porque os cérebros flexíveis e plásticos das crianças lhes permi-
tem gerir as catadupas de informação de forma bem mais eficaz

que a nossa. Riscos porque podem deixar de lado a riqueza de

outras fontes".

Autonomia precisa-se
Professora do Primeiro Ciclo há 25 anos, Clara Rodrigues

aponta as grandes diferenças que encontra entre as suas pri-



meiras turmas e as mais recentes. "Começa tudo pelas questões

de maturidade e autonomia, bem mais visíveis no 1." ano, que é

precisamente o que tenho este ano letivo. Os meninos chegam

à escola sem conseguirem estar sentados, com um intervalo de

concentração muito curto, sem saberem apertar os atacadores

e, por vezes, sem saberem despir os casacos sozinhos. Passo

semanas a trabalhar tudo isto", revela.

Por outro lado, sente que "os meus alunos sabem usar tele-

móveis, computadores e mil e uma outras coisas, mas têm cada

vez mais dificuldades em se exprimir, em perspetivar coisas e,

parece-me, em ter acesso a experiências fora do núcleo familiar.

Por exemplo, à segunda-feira é complicado que falem do que
fizeram no fim-de-semana: falta-lhes as capacidades orais e de

vocabulário e quando conseguem transmitir a mensagem, o

conteúdo não é lá muito estimulante".

Clara Rodrigues garante que em algumas situações tem mesmo

de intervir. "Já tenho chamado a atenção aos pais, tanto nas

reuniões alargadas como em encontros privados. A autonomia

e a maturidade podem ser exercidas e nutridas na escola, mas

começam em casa. E o que sinto cada vez mais é que as famílias

confundem carinho e proteção com protecionismo".
Docente na fase anterior à de Clara Rodrigues, a educadora

de infância Leonor Carvalho transmite uma experiência seme-

lhante. Este ano letivo tem a seu cargo um grupo de pré-escolar

com 15 meninos entre os três e os cinco anos. "Naturalmente

que o nosso papel é trabalhar com as famílias. Quase todas, sem

exceção, dizem que é importantíssimo que os miúdos aprendam
rotinas e a serem cada vez mais independentes, e o facto é que
isso acontece. O curioso é que muitos parecem 'regredir' em
ambiente familiar. Ou melhor, têm comportamentos e atitudes

diferentes na sala de aula e em família, onde sabem que podem
voltar a ser 'pequeninos'".

"As crianças são hoje crianças durante cada vez mais tempo",
diz Ana Nunes de Almeida. "Em primeiro lugar porque ao serem

cada vez menos, os adultos tendem a arrastar no tempo as suas

vivência com filhos, netos ou sobrinhos mais pequenos. E em

segundo lugar porque existe uma ansiedade e o que chamo de

'pânico mediático periódico' que trava a promoção das autono-

mias. Quais são as crianças, em especial nos grandes centros

urbanos, que são deixadas ir sozinhas para a escola primária
ou que brincam na rua?", questiona.

* • Sinto que cada vez mais

as famílias confundem carinho
e proteção com protecionismo,

diz a professora Clara Rodrigues

Se há 50 anos, "as crianças eram 'adultizadas' bem cedo, em

especial nas famílias mais desfavorecidas em que a sua força
de trabalho era importante para a sobrevivência, hoje são in-
fantilizadas até ao último grau. E isto acontece com crianças,
adolescentes e jovens adultos", considera a investigadora em

Sociologia. "Há milhares de famílias em que um universitário

a meio da casa dos vinte, altamente formado academicamente

e que domina as tecnologias de informação e comunicação,
nunca viajou de autocarro, nunca se responsabilizou por pagar
uma conta e nunca ganhou um curo num trabalho de férias».

Imperadores solitários
Na casa de Filipe Brandão, o Filipe mais novo "é o bebé da

família, embora nós e os irmãos digamos que não", reconhece o

pai. "A Beatriz (mãe), trabalhava a tempo inteiro quando os mais

velhos nasceram, assim como eu, mas hoje passa mais tempo em

casa e é o mais novo que aproveita. Os irmãos são doidos por ele

e são os seus grandes ídolos, mas a diferença de idades é grande
e já não dá para brincarem juntos, por exemplo. Até dizemos,



na brincadeira, que parece e tem tiques de um filho único".

Filipe não é filho único, mas a maioria das crianças que hoje nas-

cem em Portugal não tem nem terá irmãos. "Este é um fenómeno

demográfico, sociológico e cultural das sociedades ocidentais,

que é também influenciado pelas condicionantes económicas mas

não diretamente ligado à sua evolução", considera Ana Nunes de

Almeida. Ou seja, "a crise faz pensar duas vezes antes de se ter

filhos, mas quando a economia melhora não se tem mais filhos

por causa disso", acrescenta a investigadora do ICS.

A principal consequência da opção de se ter menos filhos é

o "investimento altíssimo feito nas crianças, em paralelo com

expectativas também altíssimas no seu desempenho, em especial

no campo escolar". No caso português, os estudos sociológicos
mais recentes apontam para "o empenho absoluto das famílias

em garantirem o que consideram as melhores condições possí-

veis para as suas crianças. O que é esperado. Se há tantas vezes

apenas um filho, não há nada mais natural que investir todos os

recursos possíveis e imaginários nessa 'oportunidade única'. Até

porque em muitos casos ela é vista como um meio de ascensão

de todo o agregado".
Neste ponto, Clara Rodrigues faz um reparo. "As crianças têm

boas roupas, muitos aparelhos, mais coisas que os meus alunos de

há 15 ou 20 anos e as famílias reivindicam muito mais da escola,

especialmente em termos de condições físicas. O que acontece

é que dão muito menos à escola, isto é, num número significa-
tivo de casos demitem-se do seu papel de educadores e querem

boas notas sem se envolverem no processo. Basta ver o número

de pais que assistem às reuniões da escola". Leonor Carvalho

corrobora: "há uma ânsia para que eles deixem a fralda, deixem

a chucha, aprendam a reconhecer as letras, estejam 'preparados'

para entrarem no Primeiro Ciclo. Mas depois, quando peço aos

pais para se integrarem na vida da escola, por exemplo vindo à

sala contar-lhes uma história ou falar sobre a sua profissão, é

complicado dizerem que sim".

Se muito é dado às crianças, também muito lhes é exigido.

"Quando existiam fratrias, tudo era diluído entre os irmãos, para
o bem e para o mal. Por exemplo, um fazia um grande disparate
ou tinha uma má nota. Era repreendido ou castigado, mas a vida

da família não se centrava à volta disso, até porque havia mais

crianças para os adultos lidarem. Hoje os mais novos estão so-

zinhos perante os adultos e os seus requisitos. São o centro de

gravidade dos pais, dos avós, dos tios".

Com menos filhos, o "investimento" dos pais
é muito alto, em paralelo com as expectativas
também altíssimas no desempenho,
em especial na escola

Geração 2000

"Imaginemos a tensão que nos seria colocada se fôssemos

os únicos destinatários dos anseios da empresa para a qual
trabalhamos e o nosso desempenho determinasse o êxito e o

fracasso dessa mesma empresa. Como andaríamos? Possivel-

mente pouco serenos. Pois é o que se passa muitas vezes com



os mais novos ou, pelo menos, o que eles percecionam", alerta

Francisco Soure.

Denominadas de "geração Z" - porque nasceram a partir
do ano 2000 - a estas crianças é "feita a cobrança de serem

excecionais, em todos os momentos e em todos os campos. Um

pouco à semelhança do que nos acontece a nós. Somos impelidos

a termos a melhor carreira, a melhor casa, a melhor carro. Não

só é inconcebível uma sociedade e que todos os indivíduos são

excecionais, já que aí se perderia o sentido da palavra, como é

perigoso", acrescenta o psicólogo clínico. "No caso das crianças,

a quem tantas vezes tudo lhes é dado com um estalar de dedos, é

duplamente perigoso. A condição humana é, felizmente, feita de

insucesso e frustração. Não passar isso para as nossas crianças

priva-as de uma ferramenta emocional importante".
Em termos sociológicos, a "geração Z", filha da geração nascida

entre os anos 70 e 80 do século XX e denominada "Y", é conhe-

cida como os "nativos digitais". Isto significa uma socialização
altamente tecnológica, onde o acesso à informação, comunicação

e partilha é inato, pois não conhecem outra realidade.

Aos adultos, o mesmo especialista aponta o caminho do co-

nhecimento, da atenção e do exemplo. "Conhecer as crianças e a

sua vida no interior e fora do 'casulo' da família, dizer-lhes 'não'

sempre que necessário, dar-lhes verdadeira atenção e não apenas

inundá-las de coisas e, principalmente, agir em conformidade

com as nossas palavras é um bom começo", conclui.

As crianças e a Internet
"As crianças e a Internet: usos e representações, a família

e a escola" é um projeto do Instituto de Ciências Sócias

da Universidade de Lisboa, patrocinado pela Fundação

Gulbenkian, que pretende conhecer a realidade tecno-

lógica das famílias portuguesas, em especial no que diz

respeito à internet. Os resultados mostram a importância
fundamental da 'rede' nos quotidianos familiares e es-

colares e a extrema facilidade no acesso e utilização de

todos os equipamentos. Por outro lado, e ao contrário
do que se poderia esperar, a disseminação tecnológica
é independente da capacidade financeira das famílias e

do seu patamar de escolaridade. Computadores, tablets

e demais gadgets são tão frequentes nas classes sociais

mais abastadas como nas menos abastadas. Já no que

respeita a outros estímulos culturais e educativos - como

livros, por exemplo - as diferenças acentuam-se e são as

famílias com mais capacidades que lideram.

Alguns números obtidos:

• 92,4% dos adultos e crianças possuem telemóvel

• 91% das crianças possui TV por cabo ou satélite em casa

• Perto de 70% tem um aparelho de TV no quarto
• Mais de metade das crianças vive em casas com três ou mais

computadores - fixos ou portáteis
• Em 62% do tempo, a internet está ligada

• 80% das crianças têm regras de utilização da internet

• 27,8% relatam uma má experiência pessoal ou de um amigo
na internet

• 70% dos alunos do 9." ano possui conta numa ou mais redes sociais

Democracia e diversidade

Às crianças portuguesas do nosso tempo, protagonistas de

um mundo cada vez mais acelerado e desafiante - em que as

exigências de excelência são acompanhadas, paradoxalmente, por

nós de restrições e controlo - é ainda assim dada a oportunidade
de "viverem numa sociedade democrática, com valores demo-

cráticos assumidos pelas famílias", diz Ana Nunes de Almeida.

"Elas já não são vistas como 'adultos' em miniatura, nem como

invisíveis antes dos 18 anos. São reconhecidas como indivíduos

com direitos no agregado familiar e com uma palavra a dizer, em

especial nos assuntos que lhes dizem respeito. Longe vai o tempo
em que na família imperava a vontade dos adultos, em especial

o pai, e em que a hierarquia rígida servia para a transmissão de

valores absolutos e imutáveis".

"As profundas mudanças das últimas décadas são bem visí-

veis nas famílias. As dinâmicas de formação e reconstrução dos

agregados, a multiculturalidade das sociedades, a facilidade no

acesso à informação, tudo contribui para novos valores e novas

formas de viver. E são os mais novos os melhores recetores da

evolução e embaixadores da diversidade" afirma, por sua vez,

Francisco Soure.

A avó "Madá" não poderia estar mais de acordo: "São eles que

me mostram as coisas novas. Às vezes estamos a ver televisão e

faço um comentário às notícias, ou a um filme, seja o que for. Se

não concordam, ou acham que não estou a perceber bem, dizem

logo "ó avó, não sejas 'cota'!", mas fazem questão de explicar: "Ó

avó não é nada assim, eu explico..." •


