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A felicidade humana
geralmente não se

consegue com grandes
golpes de sorte, que

poucas vezes acontecem,
mas com pequenas coisas

que acontecem todos os
dias. (Benjamin Franklin)

Responder à pergunta
�você quer ser feliz?�, pare-
ce ser aparentemente des-
necessário, pois todos nós
pretendemos ser felizes, e
nunca responderíamos ne-
gativamente. Entretanto, a
resposta, por mais óbvia que
seja, tem um significado

O que precisamos saber sobre a felicidade
muito mais profundo. Primei-
ramente temos de saber se
o desejo de sermos felizes
é suficientemente forte, a
ponto de fazer com que es-
tejamos dispostos a realizar
o que for preciso para al-
cançar este objectivo. É que
a vontade ou não de sermos
felizes pode fazer toda a
diferença. Devemos estar
cientes que a felicidade
interior sempre atrairá o
melhor da existência, o
bem, a abundância e a
prosperidade. E a infelici-
dade, ao contrário, tende a
trazer para nós a escuridão,

tristeza, escassez e solidão.
Tudo depende de nós, das
nossas opções e das nossas
vontades: quanto mais de-
terminados estivermos a
pensar em felicidade, e a
agir com felicidade, maiores
serão as probabilidades de
que a alcancemos rapida-
mente. Pequenos como so-
mos neste universo infinito,
temos o tempo presente
como uma dádiva para po-
dermos fazer dele o que de-
sejarmos. O tempo presente
é a única hipótese que te-
mos de realizar algo, pois
adiá-la para o futuro, im-

pondo condições para que
se materialize, só fará com
que ela se torne um objec-
tivo cada dia mais distante.
Estar sempre adiar fará com
que fique sempre adiado,
por isso devemos agir hoje,
aproveitar o momento, vi-
ver o tempo presente. Por
mais imperfeito que sejamos
ou que seja este mundo,
temos de gostar como so-
mos e do mundo do jeito que
ele é, pois se começarmos
a pensar em agir só quando
as coisas forem perfeitas,
nunca mais teremos a opor-
tunidade de sermos felizes.

Perdemos as oportunidades
de sermos felizes, só porque
adiamos os nossos desejos
até que� Este é um mundo
imperfeito, e em nenhum lu-
gar encontraremos uma si-
tuação que se ajustará a nós
perfeitamente. Por isso, só
nos resta uma alternativa:
fazer o melhor uso do nosso
tempo, do que já possuímos,
da nossa vida, aproveitar ao
máximo cada momento. E
só nos resta uma decisão:
a decisão definitiva de ser-
mos felizes, ao decidirmos
ser felizes, nenhuma situa-
ção nos fará infelizes.

Fernando de
Sousa Pereira

Coube-nos em sorte
viver num tempo em que o
óbvio deixou de o ser. Fo-
mos apanhados de surpre-
sa? Em parte. Na parte
exacta em que às coisas
que o nosso �instinto moral�
tem como boas e duradou-
ras falta, por vezes, o apoio
de um discurso mais convin-
cente para todos.

Também por isso, este
tempo é um tempo bom.

A publicação da Lei 60/
2009 de 6 de Agosto (e sua
Portaria nº. 196-A/2010 de
9 de Abril) trouxe a educa-
ção sexual para a ordem do
dia.

Apesar da relativa con-
trovérsia, a Assembleia da
República impôs a educa-
ção sexual, única e estatal,

Educação Sexual nas escolas...
nos projectos educativos
das escolas. Há agora al-
gum mal-estar nas famílias
e nas escolas: feriram-se os
valores democráticos de
fundo, alastra a dúvida sobre
como reagir, e paira um me-
do difuso das retaliações
para quem reagir

O momento é de firme-
za tranquila, de pensamento
prudente, e de acções fun-
damentadas.

Duas questões funda-
mentais se colocam:

-  Primeira: são os pais
quem tem o direito de edu-
car os filhos. E têm o direito
de o fazer segundo as suas
convicções religiosas, políti-
cas e filosóficas. Assim o
reconhece a Constituição da
República (Artigo 36.º , nº.

5. e Artigo 43.º) e a Decla-
ração Universal dos Direitos
Humanos (Artigo 26.º, nº. 3.)

Não basta, pois, que o
Estado se mostre disponível
para �ouvir os pais�, para
depois fazer o que quiser. A
vontade dos pais quanto à
educação sexual � intima-
mente ligada à matriz valo-
rativa que cada família es-
colhe em liberdade - deve
ser respeitada, sem qual-
quer condicionamento.

Isso implica, à cabeça,
que os pais tanto devem
poder optar pela educação
sexual oferecida nas esco-
las, como devem poder
igualmente optar por recusar
essa educação sexual ofe-
recida pelas escolas.

- Segunda: qualquer

programa de educação se-
xual, para vigorar nas esco-
las, tem de se fundar num
trabalho científico metódico
e sério.

Ora há muitas ques-
tões ainda sem resposta da-
da pelo Ministério, pelo que
não é tolerável arriscar que
os nossos filhos sejam usa-
dos nas experiências labora-
toriais dos ideólogos do mi-
nistério.

O movimento de pais e
cidadãos que se agregam
em torno desta questão, pe-
diu, e espera, junto do Mi-
nistério da Educação e da
Ministra a atitude que a si-
tuação exige: cancelar de
imediato a educação sexual
por não se poder impôr a to-
dos as ideologias não cien-

tíficas de alguns.
Entretanto, que pode

fazer cada pai e cada mãe?
Escrever à escola uma men-
sagem simples: �não auto-
rizamos que o nosso filho (a
nossa filha) assista a qual-
quer aula, acção ou aconse-
lhamento relativo a �educa-
ção sexual� sem o nosso
acordo por escrito, atempa-
damente solicitado pela es-
cola.� O que apreciamos?
Pluralismo. O que exigimos?
Liberdade. Não seja o Es-
tado a definir o comporta-
mento sexual dos jovens.
Sejam os pais a educar os
filhos.  Artur Mesquita
Guimarães

(Coordenador
Plataforma-RN

www.plataforma-rn.org)

�Burro velho
não aprende línguas�

(Ditado Popular)
Em 2000, o americano

Sam Hill já tinha surpre-
endido com a obra �Radical
Marketing�. Dois anos de-
pois, ganhou ainda mais
respeito com os seus alertas
para tendências sociais em
�60 Trends in 60 minutes�.
Uma das tendências a que
se refere a obra diz respeito
à falsa autenticidade, que se
serve de modas do passado
adaptadas aos tempos ac-
tuais. Na realidade, muitas
marcas, tanto ao nível do
marketing como da publici-
dade, já se aproveitam desta
orientação social saudosista
de produtos que marcaram
a história. No sector automó-
vel, temos o enorme suces-
so do novo Mini, agora per-
tença da BMW, bem como
outras apostas interessan-
tes da Volkswagen, com o
novo carocha (New Beetle),
da Chryler, com o Cruiser, ou
mesmo da Fiat com o Cin-
quecento. Quanto ao design
de moda, nem sequer são
uma novidade estas viagens
no tempo e as linhas clás-
sicas da Adidas (que até re-
cuperou o antigo logotipo

Um futuro que cheira a mofo
em alguns produtos) ou da
Reebok têm conseguido re-
cuperar clientes antigos e
fazer sonhar os mais novos.

Também baptizado de
retroactividade, este reviva-
lismo de dar valor ao que já
fez história no passado já
tinha sido referido por muitos
outros autores como o irlan-
dês Stephen Brown. No en-
tanto, esta política retro não
tem sido fácil de gerir. Por
um lado, parar o tempo tem-
se mostrado uma aposta se-
gura, dando ao marketing os
mesmos princípios do Vinho
do Porto - quanto mais ve-
lho, melhor. Por outro lado,
a inovação continua a ser
vista como o maior garante
de sobrevivência empresa-
rial e a única forma de uma
organização não estar pa-
rada� no tempo. A Levi�s ou
a All Star são bons exemplos
de marcas que têm conse-
guido gerir a inovação do
seu design, sem aniquilar os
produtos que lhes deram
sucesso no passado.

Na verdade, esta nova
vaga revivalista não apare-
ceu por acaso. Vivemos
numa época em que a ino-
vação é constante e os in-
centivos ao consumo só

vieram ajudar à festa. Hoje,
em dois ou três anos, muitos
produtos tornam-se obsole-
tos como acontece com os
computadores e os telemó-
veis. Esta inovação cons-
tante traz consigo, natural-
mente, novas funcionali-
dades e valias a que o utili-
zador se tem que adaptar.
Com uma população enve-
lhecida e a esperança média
de vida a aumentar, esta
constante necessidade de
aprendizagem e adaptação
encontra enorme resistência
numa fatia de mercado sig-
nificativa, que já só deseja
travar o seu próprio envelhe-

cimento e a inadaptação às
constantes inovações. Nes-
te prisma, para muitas mar-
cas, é fácil perceber como o
retorno ao passado pode,
muito bem, ser uma boa
solução de futuro. Todavia,
uma marca, quando foi refe-
rência juvenil e continuou a
sê-lo com a passagem à
idade adulta, tem um proble-
ma com as gerações mais
novas, que não se deslum-
bram nem se querem identi-
ficar com a imagem dos
seus progenitores.

Contudo, a verdade é
que as gerações mais ve-
lhas têm maior poder de

compra que as gerações
mais novas. Quer isto dizer
que, hoje, os netos e os fi-
lhos estão mais depen-
dentes da boa vontade
financeira dos pais e avós,
o que deixa a estes últimos
uma soberania crescente
nas opções e desejos dos
mais novos. Aliás, esta situa-
ção lembra-me uma anedo-
ta engraçada. Acabado de
tirar a carta, um metálico
tenta convencer o avô a dar-
lhe um carro.

- Oh avô, agora que eu
tirei a carta, não me queres
oferecer um carro? Eu gos-
tava de ter um dos novos
Mini, que também foi o teu
primeiro carro.

- Hummm, posso pen-
sar no assunto, mas, para
isso, tinhas que deixar de ter
esse brinco maricas na ore-
lha e cortares, de vez, esse
cabelo comprido.

- Oh avô, mas por que
te faz tanta espécie o meu
cabelo?!?... Logo tu que és
tão religioso� Jesus Cristo
também tinha o cabelo com-
prido.

- Sim, é verdade, talvez
tenha sido por isso que nun-
ca chegou a ter carro�

Paulo Antunes
Associação Nacional de

Jovens Formadores e
Docentes (FORDOC)
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