SERMAIS
PASSIVIDADE NÃO É VIRTUDE
A proposta de uma Educação com qualidade supera o aprendizado transmitido pelo ensino tradicional e chega
a uma perspectiva que demonstra sua função social, visto que educar não é somente transmitir o ensino cientíﬁco. Educar é assegurar à criança e ao adolescente “oportunidades e facilidades, a ﬁm de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade” (Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, 1990, Art. 3º).
A pedagogia preconizada por Paulo Freire se caracteriza por uma prática pedagógica reﬂexiva e transformadora. A educação, nessa proposta, busca contribuir para o processo de transformação social. A escola não é
apenas o local onde se é vivenciado o processo educacional, mas também um ambiente de socialização (Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs). Segundo Freire, é o local privilegiado de formação do cidadão porque
realiza um trabalho sistemático e planejado com o conhecimento, com valores, com atitudes, com a formação
de hábitos e, principalmente, porque é na escola que ocorrem várias trocas, propiciando, assim, o respeito às
diferenças. Diante dessa perspectiva, em que se pretende valorizar o desenvolvimento de outras habilidades
nos estudantes, faz-se necessário que o mesmo interaja e participe efetivamente, sendo capaz de responder
aos desaﬁos que o mundo contemporâneo apresenta.
É crescente a consciência, por parte dos educadores, de que o desaﬁo educacional se assenta na formação
moral. Indica a necessidade de repensarmos a educação no sentido mais amplo, enquanto formação integral
do ser humano nos aspectos individual e social. Na prática, tal educação signiﬁca desaﬁo e conﬂito, pois não
existe receita pronta e as adversidades da vida social se reﬂetem na escola. O processo educacional que se
inicia na família deve encontrar, na educação escolar, a qualidade necessária não somente para a formação
intelectual, mas também para a formação humanística.
Especialmente, a partir dos anos 80, o advento da tecnologia, com todos os seus instrumentos/mecanismos/meios – telefone, televisão, computador, internet, SMS, MSN, Facebook, Instagram – contribuiu para acentuar
características de passividade no ser humano. Atualmente, a conexão é on-line e os estímulos vêm de toda
parte. No monitor do laptop ou no visor do celular, incontáveis telas são abertas, reduzidas e fechadas em
segundos. A informação chega descontextualizada e truncada, inaugurando um novo jeito de compreender o
mundo e de se relacionar com ele e com o outro. Surge, assim, um novo jeito de pensar, graças à síntese de
vários dados coletados de forma imediata e simultânea. Os jovens ﬁcam à mercê dos estímulos, sem tempo
para uma boa introspecção e assimilação dos conteúdos, que chegam bombardeando suas mentes. O apelo do
mundo externo é intenso e vem de todos os lados. Elaborar, pensar e criticar são atos humanos que exigem
uma postura ativa diante das experiências. Manter-se constantemente no papel de espectador remete à
alienação e à passividade.
De acordo com a ﬁlósofa brasileira Marilena Chauí, passivo é aquele que se deixa governar e arrastar por seus
impulsos, inclinações e paixões, pelas circunstâncias, pela opinião alheia, pelo medo dos outros, pela vontade
de terceiros, não exercendo sua própria consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. Do outro lado,
considera-se ativo ou virtuoso aquele que controla interiormente seus impulsos, suas inclinações e suas
paixões, discute consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores e dos ﬁns estabelecidos, avalia sua
capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta, consulta sua razão e sua vontade antes de agir, tem
consideração pelos outros sem subordinar-se nem submeter-se cegamente a eles, responde pelo que faz, julga
suas próprias intenções e recusa a violência contra si e contra os outros.

Alguns pais educam seus ﬁlhos num mundo de proteção demasiada, impossibilitando-os que aprendam a lidar
com o outro, seja adulto ou seu par (alguém da sua idade). Por isso, nas situações em que precisam dizer um
“não” ou afastar-se de algum problema, falta-lhes ação, não dão conta de resolver. Outros pais já orientam
seus ﬁlhos a dar resposta para tudo, sejam verbais ou físicas. Neste caso, é comum as crianças e jovens ﬁcarem
sempre na defensiva, os conﬂitos são “resolvidos” de formas intempestivas (gritam, batem, chutam,
xingam...). Saber orientá-los, quanto às possibilidades de respostas seguras e coerentes com a situação vivida,
garantirá sua autonomia e ajudará na formação do seu caráter, tornando-os sujeitos ativos e conscientes. É
imprescindível, acima de tudo, que os pais ensinem a seus ﬁlhos que existe um limite para suas ações; caso
contrário, irão crescer sem um parâmetro de convivência social, no qual é necessário respeitar a si mesmo e
aos outros.
Para o pensador francês Jean-Paul Sartre, atividade e passividade são categorias que só fazem sentido dentro
do mundo humano. O ﬁlósofo quer apenas dizer que as coisas não são passivas nem ativas em si mesmas até
o olhar humano pôr em relevo um aspecto de atividade ou passividade, conforme seu interesse. Dessa maneira, é importante veriﬁcar que a passividade acontece em relação a si mesmo, principalmente nos jovens,
quando a situação não lhes interessa. Por outro lado, certamente, são capazes de se dedicar muito, praticar
ações de destaque quando a ação é fruto do desejo. Alimentar esse desejo os leva à busca por metas cada vez
mais relevantes, trilhando caminhos de atitudes e aprendizagens signiﬁcativas.
Para ilustrar, trago à memória a história da Cigarra e da Formiga, fábula recontada por Jean de La Fontaine
(escritor francês que viveu no séc. XVII), que propõe ao leitor uma postura questionadora e menos passiva
diante da vida. A moral dessa história é que todas as ações geram consequências. Enquanto a cigarra se divertia cantando, a formiga só trabalhava. No ﬁm, o esforço dela é compensado pela fartura de alimentos, e a cigarra, que não se preparou, ﬁcou sem ter o que comer. Fazendo uma alusão à fábula, esperamos que os nossos
jovens se alimentem moralmente com a atitude da formiga, que desenvolvam um novo modo de pensar e agir,
que pensem nas consequências de seus atos, que tenham ações responsáveis, conscientes do seu papel de ser
humano comprometido com o crescimento pessoal e acadêmico, colaborando, assim, para a construção de
um mundo mais justo, solidário e feliz.
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